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lakosság. Reméljük ennek gyümölcsei
egyszer beérnek. Az istentiszteletek
változatosak, sok bizonyságtétel, vers és
zenei szolgálat által épít az ÚR bennün-
ket. Ez öröm, és egyben kiváltság is. A
felmerülõ problémákat igyekszünk sze-
retetben megoldani, Isten vezetésére
figyelve. Sokat imádkozik a gyülekezet,
van külön imacsoport is, akik hetente egy
elõljáró testvér vezetésével imádkoznak
és közbenjárnak a gyülekezetért, váro-
sért, megtérésekért, a betegek felerõ-
södéséért, ha az Isten akaratával egyezõ.
A gyülekezet rendkívül adakozó, sokan
igen jelentõs adománnyal támogatják a
missziót havonta... Ez is hála ok, amit
illik megköszönni az Úrnak.

Szólj amerikai utadról is egy keveset.

Az Egyesült Államokban és Kana-
dában most járok elõször. Más itt az élet,
de nem biztos, hogy jobb vagy könnyebb.
A clevelandi gyülekezet meghívására
jöttem és egy nagyon lelkesítõ ifjúsági
találkozón taníthattam a fiatalokat. A
visszajelzésekbõl arra következtetek,
hogy a fiatalok értették Isten üzenetét. Ha
õket sikerülne megtartani a helyi gyü-
lekezeteknek, akkor emberileg nézve
biztos jövõje lenne az amerikai magyar
missziónak. Ha Isten megsegít Detroit
után még eljuthatok Chicagóba, New
Yorkba és Torontóba is. Otthonról azzal a
vággyal indultam el, hogy egymás hite
által erõsödjünk. Szeretném Isten igéjét
úgy hirdetni itt Amerikában, hogy az
bátorítsa és építse az itt élõ testvéreket és
eredményezzen megújulásokat és meg-
téréseket. Ha lehetõségem lesz rá, szí-
vesen találkozom olyan testvérekkel is,
akik valamilyen oknál fogva most angol
nyelvû gyülekezetbe járnak, de jól be-
szélnek magyarul és jó lenne ha vissza-
térnének és anyanyelven hallgatnák Isten
üzenetét.

Végül szeretném tolmácsolni és átadni
a váci és püspökszilágyi baptista gyü-
lekezetek, valamint az egyházvezetés
köszöntését és áldás kívánását. Az Úr
Jézus Krisztus kegyelme legyen Veletek.

Köszönöm válaszaidat, melyek egy kis
ablakot nyitottak nekünk a magyar-
országi baptista misszió legnagyobb
egyházkerületének és az egyik dinami-
kusan növekvõ gyülekezetének életére.

Örülök, hogy itt jártál közöttünk, meg-
ismerted fiataljainkat, hamarosan a gyü-
lekezeteinket is. Számunkra is áldást
jelentettek szolgálataid. Szeretettel
küldjük köszöntésünket azoknak, akik
között szolgálsz a budapesti egyház-
kerületben és különösen is a váci és a
püspökszilágyi gyülekezet testvérisé-
gének.

Meláth Attilát
Herjeczki Géza kérdezte

teheti, édesanyám felhív telefonon és
bátorít. Sokat imádkozik értem. A szol-
gálatban feleségem Zagyva Katalin,
miskolci származású, segít a legtöbbet.
Mindenben segít és önzetlenül támogat,
jó imatárs, és kiváló édesanya. Négy fiú
gyermekünk Richárd, Gergely, Levente,
Botond is sok örömet jelent. Szeretetben
élünk együtt Vácott.

A váci gyülekezet nekem is kedves,
hiszen másfél évig mi is szolgáltunk ott.
Légyszíves mutasd be a gyülekezetedet az
olvasóinknak.

A Váci Baptista Gyülekezet idén 50
éves. Fiatalos gyülekezet, jó közösség.
Lakati Péter és Floch Gábor testvérek a

közvetlen munkatársaim. A vezetõség
hét tagú, a gyülekezetnek jelenleg 150
tagja van, a gyermekek száma 77, és több
mint 50 azoknak a száma, akik barátként,
ismerõsként, illetve érdeklõdõként vesz-
nek részt az istentiszteleteken, biblia-
órákon és ifjúsági órán. Az új imaházat
2004 októberében avattuk és nagyon
megszerettük. Egyik missziós célunk,
hogy 10 éven belül Isten segítségével
minden hely megteljen egy egy isten-
tiszteleten. Mivel 360 férõhelyes, van
imatémánk bõven...

Milyen sajátosságai vannak a váci
gyülekezetnek?

Három fõ területe van missziónknak: a
gyermek, az ifjúság és a felnõtt kor-
osztály. Istentõl kapott ajándék, hogy
egységesek vagyunk, a próbákban tá-
mogatjuk egymást és törõdünk a rászo-
rultakkal. Fontos szolgálat az ének-zene,
a tanítói és a pásztori munka. Sok gyer-
mekmunkásunk van, és az ifjúsággal is
többen foglalkoznak. Sajátossága gyü-
lekezetünknek a vendégszeretet és a
befogadó szeretet, bárhonnan érkezzen
hozzánk vendég, örömmel fogadjuk. A
városban sok gyermekfoglalkozást
tarthatunk, amit elismeréssel fogad a

Meláth Attila váci lelkipásztor, a bu-
dapesti egyházkerület elnöke a napokban
nálunk, Detroitban járt, a clevelandi
ifjúsági találkozó utáni héten. A szerda
esti igehirdetése után beszámolt otthoni
életükrõl, szolgálatáról. Most itt is azt
kérem tõle, hogy mutassa be nekünk a
missziónak azt a részét, ahol õ az õrálló.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi
Hírnök olvasóit. A Budapesti Baptista
Egyházkerület elnöke lehetek 2002
novemberétõl. Jelenleg 80 gyülekezet
tartozik a kerülethez, ez több mint 5000
tagot jelent és közel 2000 gyermeket
illetve fiatalt. Hálás lehetek az itt élõ
lelkipásztorokkal együtt, mert a Kárpát
medencében itt él a legtöbb baptista
testvér egy helyen. Azt tudni kell, hogy
nem csupán budapesti gyülekezetekrõl
beszélek, hanem Pest megyei telepü-
léseken lévõkröl is, mint például Pécel,
Cegléd, Nagykõrös, Szentendre, Sziget-
szenmiklós és Vác. Három nagy gyüle-
kezet Budafok, Újpest, Pesterzsébet
számlál 200 tagnál is többet, de vannak
egészen kis szórvány gyülekezetek is,
mint Acsa, Selyp, Bokor. Nagy örömöm-
re teljesen új gyülekezetek is alakultak
Budaörsön, Rákoskeresztúron, Rózsa-
kertben, Érdligeten, Törökbálinton és
Cegléden, de több plántálás is folyamat-
ban van jelenleg is. A fiatalok megtartása
is jelentõs feladat, hiszen a világ csábí-
tása õket különös módon is támadja.
Ezért is tartunk a Nap utcai imaházban
minden kedden ifjúsági istentisztelete-
ket, ami igen népszerû a fiatalok között.
A lekipásztorok is rendszeresen talál-
koznak egymással, kerületi szinten is és
egyénileg is. Általában jónak mondható a
lelkészek kapcsolata, de lehet még javi-
tani ezen a területen... Hálás vagyok Is-
tennek azért a sok támogatásért, amit nap
mint nap kapok lelkész testvérektõl és
gyülekezeti tagoktól egyaránt. Azt ta-
pasztalom, sokan imádkoznak értem és a
szolgálatomért. Szeretnék becsületes és
hûséges szolgája maradni az ÚR Jézus
Krisztusnak.

Jó, akkor kezdjük a családodnál –
egyedül végzed a szolgálatot, vagy kik
azok, akik veled szolgálnak?

A családom mindkét ágon baptista
õsökkel rendelkezik, édesapám lel-
készgyermek, hiszen az õ édesapja volt
Meláth József pécsi lelkipásztor, és
édesanyám nagyapja is lelkész volt, õt
Pannonhalmi Bélának hívták és leg-
hosszabb ideig Újpesten szolgált. A szü-
leim hite és szolgáló élete engem is mo-
tívált gyermekségemtõl, és tudom, hogy
sokkal tartozom nekik. A mai napig
segítenek a szolgálatomban, hacsak

VENDÉGÜNK: MELÁTH ATTILA LELKIPÁSZTOR,
MAGYAROSZÁGRÓL

Meláth testvér a detroiti szolgálata közben.
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Két fontos utasítást találunk ott: - enge-
delmesség és szeretet.

Az asszonyok engedelmeskedjenek
férjüknek, mint az Úrnak. A férfiak
szeressék feleségüket, mint Krisztus is
szerette az Egyházat.

Nem igazán szeretjük azt a szót, hogy
engedelmesség. Sokszor úgy érezzük,
hogy ha vállaljuk az engedelmességet,
vesztesek vagyunk, megfosztjuk magun-
kat a jó dolgoktól, a jogainktól és elõnye-
inktõl. Pedig a Szentléleknek, amikor ezt
leíratta Pállal, nem az volt a gondolatába,
hogy a feleségeket hátrányos helyzetbe
helyezze a férjekkel szemben. Nem
véletlenül van ott a mondat végén, mint
az Úrnak mondattöredék. Amikor átéljük
Krisztus szabadítását, Isten minden értel-
met meghaladó szeretetét - aki megbo-
csátja a bûneinket és betölti szívünket
békességgel és bizonyossággal – úgy
érezzük és gondoljuk, hogy egész életünk
odaszánása az Õ szolgálatára nem lenne
elég, hogy megháláljuk szeretetét. Aztán
elkezdünk szolgálni neki, rendelkezésére
állítva idõnket, képességeinket, tehetsé-
günket és javainkat. Engedelmeskedünk
neki szeretetbõl, mert Õ elõbb szeretett
minket.

Pál csupán azt írja a levelében, hogy a
hívõ feleségek, ha szeretik a Megváltó-
jukat az Úr Jézus Krisztust, akkor az Õ
kedvéért engedelmeskedjenek a fér-
jüknek.

Erre kérdezhetné valaki: - de miért kér
ilyet tõlem az Úr? Nos, elõször is azért
kér ilyet tõled, mert kérhet ilyet. Mert Õ
az Úr, és ha bármit kér, méltó, hogy meg
tedd. Másodsorban, pedig azért kéri ezt a
hívõ feleségtõl, mert Isten intézménye-
iben rend van, ami a tekintély- és az
együttmûködés elvén nyugszik. A mi
világunkban Isten három intézményt
hozott létre. Ez a három intézmény a
következõ: - család, gyülekezet és állam.
Mind a háromban érvényesül a tekintély
és az együttmûködés elve. Egyébként
minden világi intézmény is alkalmazza
többnyire ezeket az elveket, máskülön-
ben az intézmények és rendszerek össze-
omlanak vagy átcsapnak anarchiába. A
családban az engedelmesség által érvé-
nyesül a tekintély elve. Ez nem jelenti azt,
hogy a feleség, mint ember alacsonyabb
rendû a férfinál. Sokan így közelítik meg
a kérdést és ezen a ponton begörcsölnek.
A nõ és a férfi egyenlõ Isten elõtt érté-
küket illetõen. Azonban a családon belül
ellátandó funkciók, feladatok tekin-
tetében különböznek.

A tekintély elve az 1Kor. 11: 3-ban
van legvilágosabban megfogalmazva.
Minden férfiúnak feje a Krisztus, az
asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisz-
tusnak feje pedig az Isten.

Az együttmûködés elve pedig egyér-
telmû, hiszen sem a férfiú nincs asszony
nélkül, sem asszony férfiú nélkül az
Úrban – folytatja Pál apostol az 1Kor. 11:
11-ben.

A nehezebb feladat

És most a férjeknek szóló igei utasítás-
ról is pár szót. Ti férfiak, szeressétek
feleségeteket, amint Krisztus is szerette
az egyházat, és önmagát adta érte.
Efézus 5: 25.

Õsi kérdés, hogy mi a nehezebb fela-
dat: - engedelmeskedni vagy szeretni? Ha
a szeretet azt jelenti, hogy - bókolni a
másik nembeli személynek, érzelmi lán-
goktól fûtött romantikus együttlétekben
bizonygatni a szerelmünket – akkor en-
gedelmeskedni, azt mondom, nehezebb!
Azonban, minden férjnek tudni kellene,
hogy a Szentlélek nem erre gondolt,
amikor leíratta Pállal a fenti szavakat.
Nem véletlenül áll ott a szöveg végén ...
és önmagát adta érte. Ez a rövid mondat-
rész visszavisz minket egy kétezer évvel
ezelõtti korba, amikor az Úr Jézus Krisz-
tus a nyilvános szolgálatát végezte. Õróla
írja Pál apostol, hogy az Úr Jézus önma-
gát adta értünk. Olvasva az evangé-
liumot, tudjuk, hogy az hogyan történt.
Tudjuk, hogyan szolgált fáradhatatlanul a
szükségben lévõknek. Tudjuk, milyen
türelemmel hordozta az utána áskálódó
és neki rosszat akaró embereket (farize-
usokat, papokat, írástudókat). Tudjuk,
milyen fáradhatatlanul foglalkozott a
tizenkettõvel, hogy majd alkalmasak le-
gyenek a nagy munkára. Tudjuk, hogyan
vállalta a nélkülözést, a lemondást csak
azért, hogy sokakat megmentsen. Tud-
juk, milyen határozottan és bátran ment a
keresztre, hogy a helyünkbe álljon és
elszenvedje a nekünk kijáró ítéletet.
Tudjuk, hogy Õ nem azért jött, hogy õt
szolgálják, hanem, hogy õ szolgáljon, és
életét adja váltságul sokakért.

Nos, mindezt – mi hívõ férfiak –
tudjuk. Isten igéje pedig arra bíztat, hogy
ilyen minõségû szeretettel szeressük mi
is a feleségünket. Más szóval a férj fe-
ladata nem más, mint szolgálni a fele-
ségének. Kérdezhetné valaki: - Ugyan
mivel szolgáljak én a feleségemnek?
Hiszen mindennap dolgozok, rendesen
haza adom a fizetésem és ellátom a csa-
ládomat. Én vagyok a család kenyér-
keresõje! Ez nem elég? Nem elég. A férj
feladata nem áll meg itt. Akkor van baj,
amikor sok férj ezt az életfilozófiát al-
kalmazza a családjában. Haza jön a
munkából, és mint aki jól végezte dolgát,
megebédel, lazít, tévézik, vagy újságot
olvas, és nem törõdik abszolút semmivel.
Kedves hívõ férfitestvérem! Ha eddig
nem jöttél rá, most mondom. Amikor
hazajössz, kezdõdik a második mûszak!
Akkor kell elkezdeni szeretni a felesé-
gedet biblikusan, szolgáló módon. Ha
szomorú, lelki vigaszt nyújtani neki; ha

Amikor Magyarországon az elsõ au-
tomata mosógépünket megvettük, alig
vártuk, hogy hazaérjünk vele, és kipró-
bálhassuk. Amikor kibontottuk a doboz-
ból, mellékelve találtunk egy vaskos
füzetet. Nem igazán érdekelt a füzet.
Nekiláttunk kipróbálni a mosógépet,
ahogy szokták. Áramkábelt a konnek-
torba és indíts! A mosógép forgódobja
elkezdett éktelenül dübörögni. Össze-
néztünk a feleségemmel, és ugyanarra
gondoltunk. Ránk sóztak egy bóvlit 55
ezer forintért. Nagyon ideges lettem. Az
ember keservesen kiizzadja a rávalót és
végül egy kacatot kap a pénzéért. Amikor
egy kicsit lehiggadtam, megakadt a
szemem azon a bizonyos füzeten, amit
azelõtt nagy magabiztosan félredobtam.
Elkezdtem lapozgatni. Már az elsõ olda-
lán tudatták velem, hogy a biztonságos
szállítás érdekében négy csavarral rög-
zítették a forgódobot. Vigyázat! Haszná-
lat elõtt el kell távolítani a csavarokat.
Eltávolítottam a csavarokat, azután újból
kipróbáltam és simán, szinte hangtalanul
mûködött. Megnyugodtunk és örültünk.
Azonban valamit tanultam is aznap ebbõl
az esetbõl. Használat elõtt mindig olvasd
el a használati utasítást.

Manapság minden tartós használati
cikkhez, a gyártó mellékel egy füzetet,
amely tartalmazza a használati cikk
helyes használatának a feltételeit. Ha a
gyártó által megszabott használati fel-
tételeket nem veszed figyelembe, és
netán elromlik, vagy nem mûködik a gép
vagy berendezés, amit tõlük vásároltál,
semmi jogod nincs hibáztatni a gyártót.
Csak magadat hibáztathatod.

A házasság, egy intézmény, amit Isten
hozott létre az általa teremtett ember
számára, annak nagyobb boldogságára és
egyben Isten tervének a megvalósítására.
Ma, széjjelnézve a világban, azt állapít-
hatjuk meg, hogy a legtöbb esetben nem
mûködik jól a házasság. Vannak, akik
egyenesen azt gondolják, hogy az egy
idejétmúlt és használhatatlan intézmény,
amit el kell felejteni.

Mint lelkipásztor, volt alkalmam az
évek során közelebbrõl beletekinteni
egy-egy házassági válságba. A tapaszta-
lataim alapján azt értettem meg, hogy
nem a házasság rossz, nem Isten adott ki
rossz terméket a kezébõl. A baj a fel-
használóknál van. Élvezni akarják a
házasság-nyújtotta áldásokat és örömö-
ket úgy, hogy közben fittyet hánynak a
használati utasításra, amely rögzíti a
helyes használat alapfeltételeit.

Egy szó, amit nem szeretünk

Isten használati utasítása a házasság
megfelelõ mûködése érdekében a Bibli-
ában található, az Efézus 5: 22-26-ban.

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy az itt
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a Magyarországon,
kedden a Romániában,
szerdán az Észak-Amerikában és

Ausztráliában,
csütörtökön a Délvidéken,
pénteken a Felvidéken és
szombaton a Kárpátalján élõ ma-

gyar baptista testvérekért, a szövetségek
vezetõiért és missziómunkájukért imád-
kozzunk!

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS
elmélkedés  a  házasságról
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Milyen jó hálát adni az Úrnak, és
zengeni neved dicséretét, ó Felséges,
hirdetni reggel szeretetedet, hûségedet
minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton,
zengõ hárfán! Mert megörvendeztettél
tetteiddel, URam, kezed alkotásainak
ujjongok. Mily nagyok alkotásaid, Uram!
Igen mélyek gondolataid! Zsolt. 92: 2-6.

Csalóka dolog a “hálaérzet”. Várunk
rá, mert sejtjük, hogy adósok vagyunk
valakinek, de míg a törlesztésre készü-
lünk, nõni kezd az én, akinek érdemei
vannak, és akinek tulajdonképpen mások
tartoznak - mielõtt megszületett volna,
elszáll az érzés. A hálaérzet nem elõz-
mény, hanem a hálaadás következménye.
A Biblia azt tanítja, hogy a hála szépségét
hálát adva tapasztalja meg az ember.

“Milyen jó hálát adni az Úrnak!” A
hálaadás - ezért - isteni parancs, csakúgy,
mint embertársaink szeretete is. A 92.

Ø És legyetek nékem szentek, mert én, az
Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak
titeket a népek közül, hogy enyéim
legyetek.

Ø Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy
szolgáljatok az Úrnak: válasszatok
magatoknak még ma, akit szolgáljatok...
én azonban és az én házam az Úrnak
szolgálunk.

Ø Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet,
hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon
választást tenni a jó és gonosz között;
mert kicsoda kormányozhatja ezt a te
nagy népedet?

Ø Az igazság útját választottam; a te
ítéleteid forognak elõttem.

Ø Ne irígykedjél az erõszakos emberre, és
néki semmi útát ne válaszd.

Ø Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a
halállal, a sírral meg szövetséget csinál-
tunk; az ostorozó áradat ha jõ, nem ér el
minket; mert a hazugságot választók
oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!

Ø Akképen választom én is az õ megcsúfo-
lásukat, és rájok hozom, amitõl félnek;
mivel hívtam és senki nem felelt, szóltam
és nem hallották, és a gonoszt cselekedték
szemeim elõtt, s amit nem szerettem, azt
választák.

Ø Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, én
is visszatérítelek téged, elõttem állasz; és
ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná
leszel, mint az én szájam.

Ø De egy a szükséges dolog: és Mária a
jobb részt választotta, mely el nem vétetik
õtõle.

Ø És ismered az õ akaratát, és választást
tudsz tenni azok között, amelyek külön-
böznek attól, mivelhogy a törvénybõl
megtaníttattál.

Ø Inkább választván az Isten népével való
együttnyomorgást, mint a bûnnek ideig-
óráig való gyönyörûségét.

Ø Megjelentette néked, oh ember, mi légyen
a jó, és mit kíván az Úr te tõled! Csak azt,
hogy igazságot cselekedjél, szeressed az
irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a
te Isteneddel.

A megfejtéseket január végéig
várjuk.

VÁLASZTÁSOK
Ø Bizonyságul hívom ellenetek ma a

mennyet és a földet, hogy az életet és a
halált adtam elõtökbe, az áldást és az
átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod.

zsoltárt “szombatnapra” írta a szerzõje. A
hétköznapok forgatagából kilépve, az
Úrnak szentelt napon Isten tetteirõl gon-
dolkozik a hívõ. A héten látottakat ösz-
szegzi Isten igazságosságáról és a gond-
viselésben megtapasztalt hûségérõl a
zsoltáríró is. Az derítette örömre, hogy
láthatta Isten munkáját az embervi-
lágban. Õ látta azt, “amit az ostoba nem
ismer fel, és az esztelen nem ért”. Ma-
gyarosan mondom: mivel Isten ügyének
szurkolt, a hálaadása nem a saját sike-
reinek a kifejezése, hanem Isten gyõ-
zelmének a meghirdetése. Érezzük az
izgalmát, amint készülõdik az Úr gyõ-
zelmét megénekelni? Reggel és este
tenné, mert – higygyük el neki - nagyon jó
dolog a hálaadás. Mi jó van benne? A
hálaadásban újra éljük a kegyelem való-
ságát, hogy a hatalmas Isten a mi Atyánk,
akinek a cselekvõ jelenléte ebben a vi-
lágban láthatóvá lett elõttünk is. A
hálaadás vallástétel. Imádság is, amiben
Isten elõtt látjuk magunkat minden ele-
settségünkkel, gondunkkal és bajunkkal
együtt. Itt sejtem a zsoltárban említett
hangszerek jelentõségét is. Magam is
sokszor átéltem már azt, hogy az orgo-
nához kellett ülnöm, mert a fekete-fehér
billentyûk rendet követelõ nyomoga-
tásával tisztább hangok indultak útnak,
mint amire én egyébként képes lettem
volna. A zenélés és az éneklés Isten adta
képessége a dicsõítésre teremtett ember-
nek (talán még az állatoknak is). A há-
laadás elsõ feltétele tehát nem a hálaérzet,
hanem az Úrnak szentelt emlékezés.

Novák József

ÁHÍTATOS PERCEK

fáradt megkímélni és segíteni neki a házi
munka ellátásában. Ha szüksége van
megértésre, akkor meghallgatni õt, amint
kiönti a szívét; ha fél, aggódik valami
miatt, biztonságérzetet teremteni a szívé-
ben a te bátor és hittel teljes szavaid ál-
tal... és még sorolhatnánk. Ezt érti Isten a
házasságon belüli szeretet alatt. Krisztus
is így szerette az egyházat!

Tanulság és buzdítás
Egy igazán egyszerû használati utasí-

tás van elõttünk. Csak két mûködési fel-
tétele van. Engedelmesség és szeretet. Ha
egy házaspár felvállalja e két feltételt,
boldog. Ha nem, akkor nem boldog.
Azért viszont nem Isten a hibás. És a
válás sem megoldás, ha egy másik párral
folytatva, késõbb ugyanúgy ismétlõdik
az engedetlenség és a szeretetlenség.

Kérlek, vedd komolyan a használati
utasítást, hogy jól mûködhessen a há-
zasságod! Lukács János


