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• Gyülekezetünk gyermektábora
július 15-20-ig lesz Seregélyesen. A táborba
6-14 éves korú gyermekeket várunk.
Interneten, űrlapon lehet jelentkezni.
Akinek erre nincs lehetősége, keresse
Balogné Ritát vagy Küblerné Zsuzsát.
•Kreatív istentiszteletet tartunk
május 19-én, vasárnap, 17 órakor. Minden
résztvevőnek lehetősége lesz tevékenyen
bekapcsolódni az istentiszteletbe.
Lelkipásztor, művész vendégeink segítenek
ráhangolódni Isten magasztalására.
• Meddig? Önismereti vígjáték
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra!
Május 27-én, hétfő, 19 órakor
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A Szentírás az első lapjaitól
kezdve nagyon sokat ír és tanít a
munkáról.
Már a bűnbeesés előtt fontos feladattal bízza meg Isten az embert: őrizze és művelje a kertet.
A bűneset következtében a büntetés egyik kitétele a munkára
vonatkozik, verejték, tövisek és
bogáncsok jelennek meg a munkavégzés kísérőjeként.
Mindnyájan érezzük ennek igazságát. Ki ne fáradt volna bele
abba a munkába, ami rá bízatott? Még akkor is, ha szeretjük,
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hivatásunknak tekintjük a ránk bízott
munkát, sokszor szembesülünk annak
nehézségeivel.
Hogyan lehet mégis áldássá számunkra,
és mások számára is a mindennapi „robot”, a folyamatos, talán egyre nehezedő
kihívás? Mitől függ, hogy kényszernek,
kötelességnek éljük meg a mindennapi munkát, vagy megtaláljuk benne az
örömöt, az alkotás lehetőségét, önmagunk fejlődését, kiteljesedését? Isten
saját képmására teremtett bennünket.
Ő, az alkotó, bevon minket is munkájába, nekünk is lehetőséget ad arra,
hogy képességeink, ajándékaink felhasználásával alkossunk.
Lehet, hogy nem sokszor minősítjük napi
munkánkat alkotásnak.
Monoton,
küzdelmes,
eredményei sokszor nem
maradandó művek. Időnként a
befektetett erő, idő gyümölcse néhány
perc vagy nap alatt köddé válik. Kiválasztjuk a legkorszerűbb gyógyszert – a
beteg szervezete nem a kívánt eredményeket produkálja. Értelmesen, látványosan leadjuk a tananyagot – a diákok
a következő órán semmire nem emlékeznek belőle. Elmondjuk a szívünkben
lévő isteni üzenetet – közben hallgatóink egy része a telefonját nyomkodja

vagy elalszik. A gondosan elkészített
virágcsokor átvételekor a vevő közli
velünk, nem ilyet képzelt el. A frissen
vasalt asztalterítőre már ebéd előtt kiömlik a narancslé, a kívánságlistából
összeválogatott menü elkészítése után
felhangzik a kérdés: miért nem palacsintát sütöttél?
Bölcs Salamon is foglalkozott hasonló
kérdésekkel, összegzése a következő:
„Beláttam tehát, hogy nincs jobb, mintha örül az ember a munkájának, mert ez
jutott neki…” (Préd 3:22). És talán nem
véletlenül ismételi meg Mózes a
90. zsoltár záró mondatát:
„Kezeink munkáját tedd
maradandóvá, kezeink
munkáját tedd maradandóvá!” (Zsolt 90:17)
A bibliavers eszünkbe
juttathatja a híres, latinul
is jól ismert mondást: „Ora
et labora” – vagyis imádkozzál
és dolgozzál! A jelmondat Nursiai Szent
Benedek, a bencés rend alapítójának
máig ismert alapelve. Az általa alapított szigorú regula egész Európában elterjedt, majd a protestáns munkaetika
korai előképét is jelenteti. Benedek úgy
vélte, a „tétlenség a lélek ellensége”, ezért
szigorúan figyelt arra, hogy rendjének
tagjai a spirituális munka mellett kétkezi és szellemi munkát is végezzenek.
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Amikor fojtogatnak a határidők, a
minőségi követelmények, új kihívások – vajon sikerül-e megtartanunk az
egyensúlyt? Nem szenved-e hiányt lelkünk-szellemünk azért, mert prioritást kapott életünkben a főnöknek való
megfelelés, az előléptetés vagy jelenlegi
státuszunk bebiztosítása?
Az is rettenetesen nehéz, ha szeretnénk
dolgozni – ezáltal gondoskodni másokról, magunkról – de egészségügyi
problémáink, vagy a megfelelő állás hiánya miatt ezt nem tehetjük meg. Bízhatunk abban, hogy mennyei Atyánk,
miként a madarakra, ránk is gondot
visel, de az értelmes munka hiánya alááshatja az ember önbecsülését, magabiztosságát.

„Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján 15:17)
– mondta Urunk, Jézus. Munkálkodó
Istenünk van, aki bennünket munkatársaivá fogadott: Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje,
Isten épülete vagytok. (1Kor 3:9)
Nem csak a munkaerőpiacon éljük meg
a munkaerő hiányának időszakát. Évezredek óta igaz Jézus szava: „…Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek
hát az aratás urát, küldjön munkásokat
az aratásra. Menjetek!…” (Lk 10:2-3)
Nem tétlenségre hívta el tanítványait az
Úr. A legfontosabb talán az, hogy „amit
tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint
az Úrnak, nem úgy, mint az embereknek.” (Kol 3:23).

127. zsoltár
Emberé a munka, Istené az áldás
Zarándokének. Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.
Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.
Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek.
De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.
Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.
Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.
Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg,
ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.
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ISTENT SZOLGÁLNI MULTINÁL
Rengetegszer tapasztaltam azt
keresztényként profitorientált szektorban dolgozva, hogy milyen égető szükség van Isten szeretetére, kegyelmére és
azokra a keresztényekre, akik ezt közvetítik. Azonban sokszor nagyon hosszú
az út addig, amíg egyáltalán lehetőség
van arra, hogy az evangéliumról beszélni lehessen a PC („politically correct”)
világban. Azt gondolom, a legfontosabb
a hitelesség, hogy amit mondok és amit
látnak a tetteimből, szinkronban legyen.
A különféle élethelyzetek különféle reakciókat kívánnak.
Sokszor találkoztam azzal, hogy egyszerűen valakinek csak arra volt szüksége, hogy elmondhassa a problémáját.
Ez azért nem annyira magától értetődő, mert már az is nagy dolog, ha van
olyan bizalom, hogy valaki megosztja
velem az életéből azt, amit nem tud kezelni. És persze a meghallgatás időigényes dolog, és amikor naponta magas
szintű teljesítményt vár el a munkáltató, akkor az elvégzendő feladat a késő
esti órákra marad. Nem egyszer voltam
olyan szituációban, hogy azt éreztem,
nem állhatok be az elégedetlenkedők
közé, mert ha vannak is nehézségek,
nem javít a helyzeten egymás hergelése. Sokszor látom azt, hogy kifejezetten
fontos a pozitív dolgokra felhívni a kol-

légák figyelmét, szemben az oly divatos
mindenre fanyalgással. A hétfő reggel
sokaknak kötelezően rosszul indul, ezzel egyáltalán nem tudok azonosulni. A
szokásos anyósvicceken sem tudok nevetni, és el is szoktam mondani, hogy az
anyósomtól legalább annyit tanultam,
mint anyukámtól és, hogy mindenkinek
ilyen tapasztalatot kívánnék. Emellett
nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy
hiányzik a munkatársaknak a bátorítás,
a támogatás, a dicséret, az elismerés.
Volt olyan kollégám, akivel nagyon jó
barátságba kerültünk, akivel nagyon egy
hullámhosszon voltunk. Nyitott is volt
arra, hogy a hitemről, a gyülekezetemről
beszéljek neki. Sokszor hívtam különböző alkalmakra. Sokszor meg is ígérte,
de egyetlen egyszer sem jött el. És persze
abba a hibába is estem, hogy ezért aztán meg is haragudtam rá, amivel persze
semmit sem segítettem a dolgom.
Volt olyan kollégám, aki több munkatárssal konfliktusba került. Nekünk
azonban együtt kellett dolgozni. Nekem
sem volt könnyű. Bár természettől fogva eléggé béketűrő vagyok, mégis volt
olyan időszak, amikor minden reggel
úgy indultam el, hogy elhatároztam,
bármi lesz, nem fogunk összeveszni és
imádkoztam azért, hogy Isten segítsen
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ebben engem. Hosszú idő eltelt, mire eljött ez a munkatársam a gyülekezetbe és
Isten meg tudta szólítani.
Fontosak a határok is, egyrészt a tekintetben, hogy a lojalitás mellett a terhelés
ne menjen az egészség kárára, másrészt,
hogy ne kelljen megalkudni az elvekkel. Bár az elsőben nem mindig sikerült

jól döntenem, de azért különösen hálás
vagyok az eddigi munkáimmal kapcsolatban, hogy soha nem kellett megalkudnom lelkiismereti kérdésekben.
Egyetlen vezetőmnek sem volt elvárása,
hogy mást mondjak, mint ami a valóság,
vagy, hogy bármilyen módon megkerüljük a szabályokat.
Szabóné Bayer Éva

ISTEN A MUNKAADÓNK
Meggyőződésem szerint Istentől
kaptam a jelenlegi munkámat három és
fél éve, kivett engem a multi vállalatok
taposómalmából. Nagy hála van a szívemben. Jelenleg egy magyar, magántulajdonban levő vállalat francia természetes kozmetikumának gyógyszertári
képviseletét látom el.
Sok emberrel találkozom a munkám során, a látogatások alkalmával mindig jut
idő egy kis magánbeszélgetésre. Több
gyógyszertári vezetőről kiderült időközben, hogy testvérek vagyunk az Úrban. Arra is volt példa, hogy egy ilyen
beszélgetés során megosztotta nehézségeit és imádságban Isten elé vittem az
ügyét.
Szeretem a munkám, igyekszem, hogy
minden cselekedetemmel Isten dicsőségére legyek. A munka és annak gyü-

mölcse áldás. Salamon ezt írta: „De az
is Isten ajándéka, hogy az ember eszik,
iszik, és jól él fáradságos munkájából.”
(Préd 3:13)
Legyünk szorgalmasok és becsületesek.
Ha keményen dolgozunk, és megtanuljuk jól végezni a munkánkat, az áldásokhoz vezethet. A munkaadók sokszor
nagyra becsülik a szorgalmas, hozzáértő munkásokat: „Akiről azt látják, hogy
ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok
szolgálatába fog állni, nem marad az
alacsony rangúak szolgája.” (Péld 22:29).
Emellett becsületesen kell dolgoznunk,
mivel keresztények vagyunk: nem lopunk pénzt, eszközöket vagy időt a
munkáltatóinktól. „…dolgozzék, és saját
keze munkájával szerezze meg a javakat,
hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.” (Ef 4:28). Az olyan munkavállalóban, aki becsületes ember hírében áll,
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valószínűleg megbíznak. És akár
észreveszi a munkáltatónk, hogy
példamutató, szorgalmas munkások vagyunk, akár nem, megelégedéssel tölthet el bennünket az, hogy
tiszta lelkiismeretünk van és örömöt szerzünk annak az Istennek.
„…ne látszatra szolgáljatok, mint
akik embereknek akartok tetszeni,
hanem tiszta szívvel, félve az Urat.
Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek
úgy, mint az Úrnak, és nem úgy,
mint az embereknek, tudván, hogy
ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól
az örökséget.” (Kol 3:22–24).
A munkatársaim tudják, hogy megtért, keresztény ember vagyok. Igazából egy csodabogárnak tartanak.
Lélekmentő aratásról még nem tehetek bizonyságot, de például azt
már tudják és mondják is, ha együtt
ebédelünk, hogy Anita, hálát adsz
az ételért?
Úgy gondolom, hogy a hívő embernek végső soron mindig Isten
a munkaadója. Ha valaki Isten hívására végzi a munkáját, akkor az
nem kényszerű kötelezettség, hanem hivatás. Isten elhív a munka
elvégzésére, és ha így végzem a
feladataimat, akkor a legmagasabb
rendű hivatásomat teljesítem.
Réz Anita

Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják,
és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ
világossága. Nem rejthető el a hegyen épült
város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a
véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy
világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5:13-16)

•
Álláshirdetés
Hivatkozási szám: mt51316

Szeretnéd képességeidet kamatoztatni,
munkáddal, ötleteiddel hasznos és maradandó hatásokat elérni a környezetedben
élők mindennapjaiban? Velünk lehetőséged nyílik, hogy javíts az emberek életminőségén világszerte. Csatlakozz hozzánk,
köszöntünk az ICHTYS világában! Hatékony világítástechnikai megoldásaink és
sókereskedelmünk révén biztos pozíciókkal rendelkezünk a nemzetközi piacon, és
az általunk vállalt vezető szerep révén jelentősen hozzájárulunk a globális jól-léthez.
Nagy hagyományokkal rendelkező vállalati
stratégiánkat világszerte elismert, sokrétű
tapasztalatokkal bíró felső vezetőink formálják, ami biztos garanciát jelent jövőbe
mutató produktumok létrehozására.
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Téged várunk, ha:
Érdekelnek az emberek és
elkötelezett vagy cégünk
víziója iránt; Globális gondolkodásmód jellemez, amit
helyi szinten alkalmazol;
Tudsz csapatban és egyedül
dolgozni; Rugalmasan állsz
a változásokhoz
Szükséges tapasztalat:
Nem igényel tapasztalatot és
minden végzettségi szinten
tudunk munkát kínálni
Foglalkoztatás jellege:
Határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő
Amit kínálunk:
Versenyképes jutalom, béren kívüli juttatások, hosszú
távú munkalehetőség
Nők és férfiak, fiatalok és idősebbek, családosok és egyedülállók, valamint megváltozott
munkaképességűek jelentkezését egyaránt várjuk.

Tisztelt URam!
Örömmel olvastam álláshirdetésüket, amelyre
ezúton szeretnék jelentkezni. Középiskolai tanuló vagyok, így először gyakornokként, később többféle pozícióban is kipróbálhatnám
magamat. Terveim között szerepel a továbbtanulás, elsősorban humán területen. Nagyszabású terveim vannak, szívesen dolgoznék
missziós területen, élnék a hivatásomnak,
építenék boldog házasságot, nagy családot.
Az ICHTYS-ről szerzett ismereteim alapján
meggyőződésem, hogy messzemenőkig támogatják képességeim kibontakoztatását, kamatoztatását és terveimet, ha azok találkoznak az
Önök elképzeléseivel. Azért is szeretnék Önöknél dolgozni, mert tudom, hogy ha terveim az
idő múlásával elpárolognak, ha a munka, amit
végzek, mégsem hivatás, ha házasságom boldog, de rövid, ha csupán egy gyermeket nevelek vagy bármilyen egyéb körülmény esetén,
Önök ugyanúgy számítanak majd a munkámra, és lehetőséget adnak arra, hogy részt
vegyek a vállalat céljainak megvalósításában.
Bízom pályázatom pozitív elbírálásában!
Budapest, 1988. október 16.

Tankó Tünde

Közeleg a személyi jövedelembevallás határideje
Kérjük, támogasd adód 1%-ával egyházunkat
Út a Reményhez Alapítvány
adószáma: 19635710-1-43

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány
adószáma: 118515853-1-09

Az egyház technikai száma: 0286
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Gyülekezetünk májusi programja
2
3

csütörtök
péntek

18:30
18:00

Bibliatanulmányozás kezdőknek
Bibliatanulmányozás

Kübler János
Kübler János

5

vasárnap
hétfő

Imaáhítat
Istentisztelet, úrvacsora
Imaalkalom

Diriczi Dániel
Kübler János

6

9:30
10:00
18:15

8
9
10
11
12

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

18:30
18:00
18:30
17:00
9:30
10:00

Bibliatanulmányozás kezdőknek
Bibliatanulmányozás
Ifjúsági
Szombat 5 - közösségi alkalom
Imaáhítat
Istentisztelet

Kübler János
Kübler János

15
16
17

szerda
csütörtök
péntek

18:30
18:00
18:30

Bibliatanulmányozás kezdőknek
Bibliatanulmányozás
Ifjúsági

Kübler János
Kübler János

19

vasárnap

9:30
10:00
17:00

Imaáhítat
Istentisztelet
Kreatív istentisztelet

Kovács Tibor
Heizer Tamás

20

hétfő

10:00

Imaalkalom

22
23
24
25
26

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

18:30
18:00
18:30
17:00
9:30
10:00

Bibliatanulmányozás kezdőknek
Bibliatanulmányozás
Ifjúsági
Szombat 5 – közösségi alkalom
Imaáhítat
Istentisztelet

Kübler János
Kübler János

29
30
31

szerda
csütörtök
péntek

18:30
18:00
18:30

Bibliatanulmányozás kezdőknek
Bibliatanulmányozás
Ifjúsági

Kübler János
Kübler János

Imaáhítat
Istentisztelet, úrvacsora
Imaalkalom

Szabóné Bayer Éva
Kübler János

Bibliatanulmányozás kezdőknek
Bibliatanulmányozás

Kübler János
Kübler János

Balog Endre
Marton Zsolt

Jassó Zoltán
Kübler János

JÚNIUS

2

vasárnap

3

hétfő

9:30
10:00
18:15

5
6

szerda
csütörtök

18:30
18:00
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