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Gondolatok a barátságról
Nyár van. A vakációzás, a szabadságok időszaka. Ilyenkor tele van az
élet vidámsággal, bohóságokkal. Most lehet, hiszen
ki lehet engedni a gőzt.
Vége a tanulásnak, a vizsgázásnak, vége az izgalomnak. Lehet sok mindent
tenni, amit egyébként eddig
nem lehetet – például délig
aludni, és későig tévézni.
Lehet szervezni kirándulásokat, lehet lógni a plázákban, lehet napozni, lehet
fürödni a strandon, tavakban, lehet… sorolhatnánk
még a végtelenségig, hogy
mi mindent lehet.
Igen, ez így van. Sok
mindent lehet tenni, és a
fiatalok szervezik is már jó
előre, hogy mivel teljen el a
nyár. Aztán benyújtják a
szülőknek a kész terveket,
melyeket persze valakinek
finanszírozni is kellene. A

szülő pedig húzza a száját,
meg a fogát, vakarja a zsebét, számol ő is jobbra is,
balra is, de a végén oda jut,
hogy inkább fizet, csak ne
neki kelljen a gyerek gondját a nyárra megoldani.
Persze az élet az nem
ilyen egyszerű. Néha azért
át kell gondolni, meg át kell
szervezni, meg össze kell
hangolni, hogy mindenkinek jó legyen. Kell a családnak együtt is nyaralni,
meg együtt is lenni.
Azonban ezzel még
nincsen minden kész. A
nagy kérdés, hogy kivel?
Kivel szervezi a fiatal a
szabadidejét, megy el ide
vagy oda? Kivel nyaral,
kivel fürdik… ezt kérdi a
gyerek önmagától, ezt kérdi
a szülő a gyerektől. Merthogy nem lehet ám akárkivel. Kell hozzá egy jó barát,
egy jó barátnő.
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I. levél

Ez azonban nagy gond.
Manapság különösen
azzá vált. Futó kapcsolatok
világában élünk, ahol nincs
idő az embernek mélyebb
kapcsolatokra. Nincs idő a
beszélgetésre, nincs idő az
együttlétre, nincs idő semmire. Elviszi a virtuális világ, a rohanás. Igaz haverok vannak ezren is, de ki
az igazi barát? Ezt a kérdést kellene megválaszolni.
Az igazi barát az más.
Az kitart, az megért, az ráér
velem beszélgetni, az segít, az mellettem áll. Azzal
el lehet menni bárhova,
azzal elengednek a szülők.
Ha már ilyennek ismernek
meg valakit, az már nagy
szó.
A Biblia beszél egy igazi barátságról. Dávid és
Jonathán igazi barátokká
lettek.
Annyira,
hogy
Jonathán még a saját apjánál is fontosabbnak tartotta
Dávidot. Segítette akkor,
amikor mindenki más ellene volt. Bátorította, amikor
elcsüggedt.
Kedves fiatalok! Ilyen
barátokra tegyetek ti is
szert, illetve ilyen barátokká
legyetek ti is mások számára. Ne olyanra, aki csak
addig van melletted, amíg
pénzed van (lásd a tékozló
fiú barátait). Ne olyat keressetek, aki kinevet, ha elpanaszolod apró-cseprő dolgaidat. Ne olyat, aki lebutáz, amikor pedig tanácsra
van szükséged. Olyat, aki
tud veled együtt nevetni és
együtt sírni. Olyat, aki böl-

csen, megfontoltan áll az
élet dolgaihoz, és nem
csak a rosszban társ.
Olyat, aki hitben is segít,
támogat, felfele húz, és
nem lefele ránt. Hadd álljon
itt néhány bölcs embernek
a gondolata a barátságról:
„A barát az, aki mindent
tud rólad, és mégis szeret.”
- Elbert Hubbert
„Az igazi barát a legnagyobb kincs – és minden
kincs közül ennek megszerzésére gondolunk legkevesebbet.”
Rochefoucauld
„A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.” – Seneca
„Az igazi barát az, aki
akkor jön, amikor mindenki
más megy.” - Walter
Winchele
„Csak a barát vonzalma
önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A barátság szolgálat,
erős és komoly szolgálat, a
legnagyobb emberi próba
és szerep.” - Márai Sándor
„Az élet elhalmozhat
sok csodájával. Adhat sikert, jólétet és biztonságot,
de ez mind hiábavaló, hacsak nem ad melléjük egy
jó barátot.” - Sütő Máté István
„Minden időben szeret,
aki igaz barát, és testvérül
születik a nyomorúság idejére.” – Péld. 17:17.
Tóth Zoltán
lelkipásztor
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ILLÉS ÚTJA KÁRMELTŐL ISTEN DICSŐSÉGÉBE
10./ Elizeus végig Illés mellett marad
Befejező rész
„Amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgószélben
az égbe, Illés és Elizeus
elment Gilgálból. Illés ezt
mondta Elizeusnak: Maradj
itt, mert engem Bételbe
küldött az Úr. De Elizeus
így felelt: Az élő Úrra és a
te életedre mondom, hogy
nem hagylak el! Elmentek
tehát Bételbe. A bételi prófétatanítványok odamentek
Elizeushoz, és ezt mondták
neki: Tudod-e, hogy az Úr
ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok! Akkor ezt mondta neki Illés:
Maradj itt, Elizeus, mert
engem Jerikóba küldött az
Úr. Ő azonban így felelt: Az
élő Úrra és a te életedre
mondom, hogy nem hagylak el! És megérkeztek Jerikóba. A jerikói prófétatanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki:
Tudod-e, hogy az Úr ma
elragadja mellőled uradat?
Ő így felelt: Én is tudom, de
hallgassatok! Azután ezt
mondta neki Illés: Maradj
itt, mert az Úr a Jordánhoz
küldött engem. Ő így felelt:
Az élő Úrra és a te életedre
mondom, hogy nem hagylak el! Így mentek ketten
együtt. Velük ment ötven
prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a
Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. Illés fogta a

palástját, összegöngyölte,
és ráütött vele a vízre, mire
az kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át
rajta. Amikor átmentek,
Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak
tőled. Elizeus így felelt:
Jusson nekem a benned
működő lélekből kétszeres
rész! Ő ezt mondta: Nehezet kértél. Ha látsz engem,
amikor elragadnak tőled,
akkor úgy lesz; de ha nem,
akkor nem lesz úgy. Amikor
azután tovább mentek, és
beszélgettek, hirtelen egy
tüzes harci kocsi jelent meg
tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így
ment föl Illés forgószélben
az égbe.” 2Kir 2,1-11.
a./ Hiába várunk a két
próféta közti részletes beszélgetés feljegyzésére. De
bizonyára egyetlen haszontalan szót sem váltottak
egymással. Illés felkészült
belsőleg az Istennel való
találkozásra, és Elizeus
tiszteletben tartotta a hallgatását.
Isten vezetései nem az
emberi kíváncsiságot akarják kielégíteni, hanem ahhoz akarnak hozzájárulni,
hogy még mélyebben bízzunk az Úrban. És nem
utolsósorban arra valók,

hogy engedelmességünk
által tisztességet adjunk
neki. Ez érvényes a prófétaiskolák „tanítványaira” is,
akik az ország különböző
területein működtek.
b./ A prófétatanítványok
rendszerint kisebb vagy
nagyobb lakóközösségben
éltek egymással. Megosztották életüket egymással
egy bizonyos időtartamra,
és iskola-közösséget is
képeztek egymással. Illéstől, „próféta-atyjuktól” sokat
tanultak Izráel Istenéről.
Isten igéjével foglalkoztak,
eszmecserét folytattak erről, és mindenekelőtt elsajátították (begyakorol, beletanul) azt az életet, amelyik
Isten akaratán tájékozódik.
Ebből Illés igazi példakép
volt számukra.
c./ Vajon élete csodálatos végére is felkészítette
őket Illés? Vagy Szentlélek
által tudták meg, hogy anélkül veszi fel az Úr Illés dicsőségébe, hogy a próféta
halált látna? (5.v.: ”A jerikói
prófétatanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt
mondták neki: Tudod-e,
hogy az Úr ma elragadja
mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok!”) Nem tudjuk,
hogy csupán közölni akarták-e Illéssel ismeretüket
vagy részletesen akartake vele beszélni e sajátságos eseményről? - Illés
mindenesetre visszautasítja őket. Vannak dolgok,
amire nem lehet, vagy
nem kell szót vesztegetni.

tek. Elizeus hűséges maradt mesteréhez és barátjához.
Kitartása
(állhatatossága) talán Isten
hűségének a példája. Isten
akkor is mindig övéivel marad, ha az embereknek el
kell válniuk egymástól. Isten állandó kísérőnk akar
maradni, nappal és éjszaka
is.
(Lásd: Zsolt 40,12:
„Uram, ne vond meg tőlem
irgalmadat, szereteted és
hűséged őrizzen szüntelen!;”
Zsolt 121,3: „Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ;”
Péld 3,26: „Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő
megőrzi lábad a csapdától.”)
e./ A Róm 1-4-ben Pál
annak a kérdésnek jár utána: hogyan igazul meg az
ember hit által. Először negatíve foglalkozik ezzel
(1,18-3,20), majd pedig a
pozitív oldalával (3,214,25). Az első négy fejezetben huszonötször fordul elő
a „hinni” szó, azonban csupán kétszer az „élni” kifejezés. Az 5-8 fejezetek aztán
a megigazultak hitből való
életével foglalkoznak. Ezért
a „hinni” kifejezés csak igen
ritkán, ezzel szemben az
„élni” szó huszonötször
fordul elő.

Legyen tanulságunkra
Illés élete. Nehézségeken
át vezet az út Isten dicsőségébe, de megjutalmazza
d./ Közös útjuk folya- Isten a hűségeseket.
mán Illés és Elizeus eközben a Jordánhoz érkez-
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A BÚZATÁBLA

Boldog, szerényen állt
egy szép zöld, egészen
fiatal, zsenge hajtás többi
társa közt, feszesen kihúzva magát. Nézett jobbra
meg balra, jóleső biztatásként fogadva a napfény
kellemes cirógatását. Érezte, ahogy az elmúlt napok
esőzése most duzzadó életerővé alakul benne, tartása
egyre magabiztosabb, s
mind jobban ellenáll a szélnek. Bizsergés járta át, amikor rostjai megnyúltak és
gyökerei
terebélyesedve
hatoltak egyre mélyebbre.
Telt-múlt az idő, a délceg búza nőtt, bokrosodott,
öröm volt ránézni, ahogy
lágyan hullámzott a tavaszi
légmozgással! Ám egyszer
csak valami történt… Baljóslatú, zord fellegek gyülekeztek az égen és eltakarták a napot. Nyomasztó
homállyal szállt le az este, a
csillagok elbújtak, a hold
sem világított a sötétségben. Az erdő állatai meglapultak búvóhelyükön, a vadászlak ablakai bezáródtak,
a tyúkok elültek, az istálló
elcsendesedett.
Csak a házőrzők forgatták nyugtalanul a fejüket,
feszülten fülelve. Hosszan
szimatoltak bele a levegőbe, és valami szokatlan
szorongás borzolta fel hátukon a szőrt. Valaki idegen
jár a környéken! Amikor
néhány pillanatra kibújt a
hold, ijesztő árnyékot vetett
a ház falára egy gonosz
suhanás… A kutyák vonítottak, halvány gyertyafény
szűrődött a vén ablakspaletták alján, aztán újra elbo-

rult az ég, és elhalkult minEkkor figyelt fel rá az
den zaj.
éppen arra járó gazda.
Szemöldökét összeráncolva
Másnap a megszokott mélyen elgondolkodott… Az
rendben indult be az élet a különös éjszaka járt a
erdőn, mezőn. Mosolygó fejében, amikor valaki ott
napsütés és finoman zápo- settenkedett a tanyája körozó eső váltogatta egy- rül…
mást hetekig, és a gabona- Kihúzzam, uram?
tábla dús zöld színben Kigyomláljam ezt az élősköpompázott. Egy délután dőt és a hozzá hasonlókat?
felszisszent az egyik tekin- – kérdezte a segéd csípőre
télyes szárú búza, ahogy tett kézzel, kizökkentve a
oldalra nézett:
szántó tulajdonosát a töp- Hát te ki vagy és hogy rengésből, aki tekintélyes
kerülsz ide?
nyugalommal így válaszolt:
- Én is búza vagyok –
- Nem, nem kell!
sutyorogta a kérdezett – és Hagyjuk együtt nőni, mert
jól érzem magam közötte- talán a búzát is kiszaggattek!
nád vele! Amit az ellenség
Kicsit gyanúsan fogad- belevetett azon az éjjelen a
ták a szűkszavú bemutatko- gabonámba, az aratáskor
zást a sorokban is, de soká- kiválogatjuk és elégetjük!
ig nem törődtek vele. A kék
Azzal megfordult és habúzavirág azonban megsej- tározott léptekkel elindult,
tett valamit, és a pipacsok hogy körbejárja szeretett
is rosszallóan hajladoztak… birtokát.
Repültek a hetek, és az
idegen növény egyre szembetűnőbb változáson ment
keresztül. Míg a többség
kalászt hordozott éltető terméssel, ez szúrós szélű,
durva leveleket hajtott, és
homlokát büszkén felemelve mutogatta apró, magokat
rejtő virágait. Öntelten himA nap pedig egyre melebálta magát a fuvallatok- gebben sütött és beérlelte
ban, míg egy mezei pacsir- az aranyló búzaszemeket.
ta csodálkozva csipogott Békés szellő ringatta a táboda neki. A sárga naprafor- lát, amikor elérkezett az
gók óvakodva várták a fejle- aratás napja. Megjelent a
ményeket.
földek ura, megelégedetten
járatta szemeit a kalászokon, majd kezét felemelve
jelt adott. Elkezdődött a
betakarítás és a szétválogatás is.
A megérett búzakalászok örömtől sugárzó tekintettel, fejüket lehajtva nyújtották magvaikat, hiszen ezért
éltek, ez volt a céljuk, vágyuk, hogy termést hozzanak a gazdának. A konkolylyal pedig már nem foglalkoztak…
Guti Tünde

Aratási ünnepély
Július első vasárnapjának délutánját arra a célra
szántuk, hogy hálaadásunkat Isten elé vigyük az aratásért, a testi kenyérért. A
megelőző napokban már
elindultak a gépek dübörögve, hogy learassák a megért kalászokat. Az Úr asztalára egy kis csokor gabonát
helyeztünk, hogy emlékeztessen bennünket Isten hűségére, visszavonhatatlan
kegyelmére.
Ebben az esztendőben
különösen gazdagon megáldotta az Úr a termést. Ezt
tapasztaltuk saját kertjeinkben is. Adott esőt, jó időt a
maga idejében, mert Ő hűséges.
A fizikai aratástól azonban a lelki mezőkre is tekinthettünk, hisz Jézus szavai így szóltak hozzánk:
„emeljétek fel szemeiteket
és lássátok, hogy a mezők
immár érettek az aratásra.”
Isten megszólított bennünket e napon. Észre veszem
a megérett lelkeket? Kész
vagyok indulni feléjük? Néha az aratást szeretnénk
már végezni, pedig még
nem is vetettünk. Induljunk,
mert az Úr szólít a munkába!
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Különös Pünkösd Pécs-Somogyon
A pünkösdi ünnep nagyon sok
gyülekezetben kötődik össze egyéb
ünnepi rendezvénnyel is. Sokszor
prédikálunk az ünnep folyamán Isten
Szentlelkének kitöltetéséről, de kevesebbet foglalkozunk azok örömével,
akik az ünnep folyamán különösen
élték át Isten érintését. Akik eljöttek
az ünnepre évente, aztán visszatértek üres szívvel; de ez ünnep után
nem mentek haza üresen, mint máskor. Szívük megtelt valódi örömmel
és ezt vitték otthonukba.
Pécs-Somogyon mi is ünnepeltünk, és ünnepünk különös volt, hisz
együtt örvendeztünk azokkal, akik
Krisztusban új életet nyertek, akik
életüket a Krisztus követésére szánták. Ezúttal egy házaspár döntésének
voltunk a tanúi. Nárai Ferenc és Klárika tavaly ősszel a hálaadó alkalmunkra lett elhívva rokonaik által.
Szívesen el is jöttek, de ez alkalom
megfogta őket. Következő héten már
nem kellett őket hívni, mert maguktól
is jöttek. Klárika szinte félve kérdezte
Ferit, hogy jön-e, hisz korábban soha
nem kísérte el egyetlen misére sem.
De most minden másként történt. Jöttek szorgalmasan, szinte itták az Ige
üzenetét, amely hétről hétre megszólította őket, rámutatva bűnös, elrontott
életükre, melyet eddig Isten nélkül
éltek.

Aztán január elején az Ige szíven
ütötte Klárikát, aki összetört, és sírva
állt Isten színe elé, megértve, hogy ő
is elveszett bűnös, de azt is megérezve, hogy Isten még számára is kegyelmet kínál. Néhány héttel később
jelezte is szándékát, hogy ő szeretne
többet is foglalkozni az Igével. Hallotta, hogy az alkalmakon rendszeresen
hirdetve van a törekvők alkalma, mivel akkor voltak mások is. Amikor
aztán az első alkalom ideje eljött, Feri
is jött vele. A hónapok folyamán aztán Isten szépen letisztázott mindent
bennük. Olyan nagy élmény volt látni
az ő lelki fejlődésüket, ahogyan figyeltek könnyes szemmel és engedték, hogy Isten jól megmunkálja szívük talaját. Feri, aki korábban Isten
nevét csak káromlások alkalmával
használta, most imádságaiban keresi
Isten bocsánatát. Ezen a pünkösdön
az ő döntésük megpecsételését figyelhettük.
Az ige üzenetét id.Tóth Zoltán
testvér hirdette Nagyváradról, majd a
bemerítést Tóth Zoltán a gyülekezet
lelkipásztora végezte.
Az ünneplés azonban itt nem ért
végett. Délután ugyanis folytattuk.
Náraiék 40 éve házasságban éltek,
de csak polgárilag esküdtek meg annak idején, mivel templomba nem
jártak. Azt pedig érezték már akkor is,

hogy valahogy sántít a dolog, ha ezek
ellenére mégis templomi esküvőt is
kérnek. A törekvők alkalmán azonban
feltették a kérdést, hogy nem lehetne
ezt pótolni? A vezetőség döntése pedig az volt, hogy örömmel. Így aztán
a délutáni alkalmon az ő házasságkötésüknek lehettünk tanúi, ahogy immár Krisztusban készek voltak egymásnak újból hűséget fogadni. Lelkipásztorunk kérdései az egész gyülekezetet elgondolkodtatták és érezték
azt, ahogy Krisztusban megújulhat
egy élet, egy házasság. Gyermekeik,
unokáik előtt tettek tanúságot arról,
hogy mától minden más.
Legyen sok hasonló ünnepünk.
Amikor Isten egy embert megragad,
ott minden megváltozik. Hisszük ezt,
és tanúsítjuk, mivel látjuk ezt.

Bemerítkezésem
Régóta azon gondolkodom, hogy
megfogalmazzam, és leírva vissza
tudjam adni azt a hangulatot és azt
az érzést, ami akkor kerített a hatalmába. A helyszín és hívő testvéreim
még a szokásosnál is ünnepélyesebbek voltak. Érezni lehetett, hogy mindenki átérzi az ünnepélyesség és a
megismételhetetlenség atmoszféráját. Az igehirdető, a lelkipásztorunk
édesapja Tóth Zoltán volt Nagyváradról.
A bemerítés előtti pillanat az, mikor jön a jóleső, magasztos érzés az
újjászületés, a megtisztulás pillanata,
hogy most testben és lélekben új ember leszek, az Úr gyermeke. Jöttek a
köszöntők, jókívánságok a gyülekezet
minden tagjától. Egy csodálatos érzés, mikor csak külön nekem verselnek, zenélnek, énekelnek, csoportos
műsorral emelik az ünnepélyességet.
Sokan köszöntöttek. A vezetőségtől
és testvérektől ajándékot és bíztató
szavakat, jókívánságokat kaptam.
A gyülekezet minden tagja amióta
ott vagyok, nagy szeretettel van irántam. Jóindulatúan nyesegeti előforduló hibáimat. Sok- sok szeretet odafigyelés segítőkészség árad felőlük.
Nagyon jól érzem magam a gyülekezetben. Sokat tanulok tőlük és imád-
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Különös Pünkösd Pécs-Somogyon
ságaik erősítik az én lelkemet.
Minden esti imámban
kérem az Úr áldását a lelkipásztorunkra és egész gyülekezetünkre, hogy az Úr
tartson össze és erősítsen
bennünket hitünkben.
Nárai Ferenc

Elpecsételve
2011 Pünkösd Vasárnapja az a nap, amiért most
hálát adhatok, amikor Jézus
vére mindent eltörölt, és
tiszta lettem. Megváltott. A
legnagyobb ajándékot adta
nekem az Úr, a szabad
örökéletbe futó új életet.
Köszönöm… köszönöm.
Vártam teljes szívemből
ezt a napot. Készültem,
testben és lélekben. Imáimban kértem az Úr segítségét. A bemerítő ruhámat
is segített megvarrni. Vele
minden könnyedén ment,
és éreztem szeretetét bármibe fogtam, Ő velem volt.
Azt az érzést nehéz körülírni, ami felemelt és röpített
engem minden, szinte a
vasárnap minden percében.
A gyülekezetben még erősebben éreztem az Úr jelenlétét mindenkiben. Az
igehirdető id. Tóth Zoltán
vendégtestvér volt, akinek
szavai lelkemig hatoltak.
Úgy hiszem akkor értettem
meg igazán Pünkösd üzenetét, a Szentlélek ajándékát. Ő kísér bennünket földi
életünkben, mutatva az
utat, míg haza nem érkezünk. Ez a gondolat volt
bennem, akkor, amikor az
áldásban részesültem. Körülvett Isten irgalma és szeretete, szinte roskadoztam
tőle. Maga volt a csoda…
Isten csodája… a kegyelemben Isten Jézust adta

nekem, és általa, Őt elfogadva van üdvösségem, és
örök életem, mert az Övé
vagyok én már, elpecsételt
engem.
A délutáni alkalom is
hozott ajándékot. Az Úr,
tudva titkos vágyaimat is,
elérkezettnek látta az időt,
hogy párom és én, most így
már mindketten tisztára
mosva az Ő színe előtt,
megerősíthessük házassági
fogadalmunkat. Azt szeretnénk, hogy most már az Ige
fényében, gyümölcsözőbb
legyen kettőnk kapcsolata.
Az Úr legyen otthonunkban,
az Ő terve szerint és rá figyelve éljük további időnket. Gyülekezetűnk lelkipásztora Tóth Zoltán továbbította ránk Isten áldását,
és ismét éreztem Isten átölelő karjait. Ott volt, és
gazdaggá tett bennünket,
mert a leggazdagabb ember az, akit Isten ajándékoz
meg önmagával.
„Koldus szegény, királyi
gazdagon…” írja Shakespeare, és vallom én.
Szeretném megköszönni a gyülekezetnek, a határtalan szeretetüket, és áldásos munkájukat, amivel
megajándékoztak bennünket. Meghatódva hallgattuk
az egymást követő köszöntéseket, a gyönyörű verseket, és zenés köszöntéseket. Köszönet az énekkarnak, és karnagyuknak a
szépséges énekekért.
Hálás a szívünk a lélegzetelállítóan bőségtől roskadozó terített asztalokért, a
finom tortákért, és süteményekért. Szeretett testvéreim, szívből köszönünk mindent, az Úr áldjon meg benneteket!
Nárainé Klára

Pünkösdi kirándulás
Kicsit izgalommal a
szívben készültünk a pünkösd hétfői kirándulásra.
Olyan sokszor keresztül
húzta már az Úr jónak mutatkozó terveinket azáltal,
hogy egy kis májusi esővel
elmosta
kirándulásunkat,
mely bár aranyat ér – a
mondás szerint – de nekünk akkor szomorúságot
hozott. Ez évben azonban
semmi sem zavarta meg
kirándulásunkat.
Sokan
összegyűltünk az erdő széli
árnyékban.
Egy jó kis énekléssel
bemelegítve kezdtük meg a
napot, majd az ige is hangzott felénk. Isten arról szólt
nekünk, hogy lelke által ő
az, aki képes maradandó
változást előidézni életünkben. Minden más csak ideig
-óráig tart, de aztán elmúlik.
Amit Isten újjátesz az maradandó
Ezután sok szolgálat,
bizonyságtétel hangzott el,
majd ismét énekeltünk.
Az ebédünkről ezúttal
mi magunk gondoskodtunk,
de egymást megkínálva
megkóstolhattuk a szomszéd főztjét.
Délután aztán a játék is
helyett kapott. Miközben
idősebb testvéreink az árnyékból lestek ki, a fiatalok
rúgták a labdát, hogy aztán
a nap végére jól elfáradva,
kicsit leégve, ők is az árnyékba húzódjanak.
A nap végén még egy
imádságra ismét összejöttünk, mielőtt mindenki otthonába indult.
Hálásak vagyunk Istennek a jó időért, az áldásokért, a kikapcsolódás lehetőségéért, a beszélgetésekért. Adja Isten lelkének
erejét, mely megújítson
mindenkit!

A MINDEN AZ MINDEN
“Minden gondotokat őreá vessétek” 1 Pét 5,7.
“Minden lehetséges a hívőnek”
Mk 9,23
“Mindenre van erőm a Krisztusban” Fil 3,20
“Mindenért hálát adjatok” Ef
5,20
Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az apró-cseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!
Mert a minden, az minden!
És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!
És Tebenned mindenre van
erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és
bővölködésre…
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!
S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések…
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!
Túrmezei Erzsébet
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Vendégünk volt a Füstös házaspár
Jó meleg vasárnapra virradtunk július 17-én, de ez nem akadályozott senkit, hogy eljöjjünk az istentiszteleti alkalomra.
Annál is inkább, hisz nagyon vártuk már e napot, amikor is
közénk érkezett gyülekezetünk előző lelkipásztora Füstös Gyula
testvér feleségével Ibolyával együtt.
Többen eljöttek a környező gyülekezetekből is, hogy találkozhassanak testvéreinkkel.
A viszontlátás mindig nagy élmény. Találkozni azokkal, akiket
szeretünk, akikkel sok emlék, élmény köt össze. Az Úr megadta
számunkra ezt a hétvégét, hogy ismét együtt lehessünk egy kis
időre .
Füstös testvérünk már pénteken is közöttünk szolgált. Gondolataiban a 100 éves gyülekezet feladataira fordította, hívta fel a
figyelmünket.
Isten elhívott, hogy áldássá tegyen a környezetünk számára.
Isten szeretné, hogy a kapott áldások kiáradjanak belőlünk
másokra is.
Isten jó illata áradjon belőlünk, hogy az életre vezethesse környezetünket.
A sok igei gondolat után még sokáig együtt voltunk és beszélgettünk.

AZ IMÁDSÁG VÉGE
Olykor nehéznek tűnik az
Úr jelenlétébe belépni, imakapcsolatot létesíteni. Vajon
a kilépés, a szent kapcsolat
megszüntetése is olyan
nehéz?

a nyár melege fogad; ha
múlandóságot lehelő ősz
van a valós világban, ott a
tavasz üde illata árad; ahol
az idő is másképp telik: két
perc ebben a csodavilágban több hét „odakint”, és
viszont: a hetek múlása
„odabent” pillanatnyi idő a
megszokott környezetben.

Amikor belépünk az ima
világába, olyan, mintha a
mesebeli csodaszekrénybe
lépnénk: - kinyílik előttünk
egy unalmas, csöppet sem
Igen, ez az imádság: lávonzó bútordarab, ami sem- togatás egy másik világban.
mi izgalmasat sem kínál.
Onnan visszatérni azt
Ruhák, sötétség, naftalin- jelenti, hogy újból át kell
szag...
menjunk egyféle utólagos
Ám ha folytatjuk utunkat, helyreállásban: ismét a nafát a szekrény keskeny pad- talinszag, ruhák, sötétség,
lóján, - az imára készülődés szúrágta szekrényajtók. A
ideje ez – egy csodálatos „való világba” történő viszvilágra bukkanunk hamaro- szatérés, a megszokott
san. Egy olyan világra, élettempó újbóli felvétele
amelyben ha kint tél van, ott várhatóan nagy megpróbál-

tatás, fájdalom és szenve- a könyörtelenül múló idő
dés forrása kellene legyen. állandó szorongattatásától.
Ezzel szemben – néz- És ezért lenne természetes,
zünk a „tükörbe” – alig vár- hogy csak kínnal és fájdajuk, hogy újra visszatérjünk lommal megterhelve kénya mobiltelefonunkhoz és a szerülnénk visszatérni minmegszokott
számítógépes kapcsolata- dennapjaink
környezetébe.
inkhoz; hogy le ne maradjunk valamiről, ami akár Hogyan ér véget egy
fontos is lehet; tartsuk me- imádság? A nyomorúságos
legen, és lehetőleg szünet- életébe visszatérő ember
mentesen mindazt, ami az fájdalmas sóhajával.
evilági kötelékeinket jelenti.
Így kellene történjen.
Az imádság láthatatlan
Füstös Gyula lp. írása
világát csak a látható világ
történéseinek kikapcsolásával lehet felfedezni. Csak Az előző számunkban megígy lehet részünk abban, jelent URAM, NE A HEhogy egy pillanatra az örök- GYET című írás szintén
kévalóság részesei lehes- Füstös Gyula lelkipásztor
sünk. Csak ide menekülve írása volt.
lehet mentes rövid életünk
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Polgár Teréz Eszter interjúja Dr. Csókay András
Prima Primissima díjas agysebésszel (részletek)
Az életem meghatározó változását valójában
nem a pályaváltoztatás
hozta, [korábban mérnöknek készült] hanem a lelki
irányváltás. Sajnos csak
42 évesen kezdtem el keresni az igazságot, vagyis
azt, hogy mire hív igazából
az Isten.
A betegeknek szintén az válik leginkább javukra, ha hitében és családi életében kiegyensúlyozott orvos gyógyítja őket.
Ön sosem titkolta,
hogy a megtérése előtt
volt egy 10 éves „sötét
időszaka”. Akkoriban nem
tartotta magát hívőnek?

Ahhoz, hogy valóban
részem lehessen a megtérésben, az kellett, hogy
megérlelődjön bennem a
változtatni akarás. A lelkiismeretem feléledt, és már
nem hagyott nyugodni.
Oda vergődtem ahhoz az
ajtóhoz, amelyiken az Úr
kopogtatott, de ez nem lett
volna elég. A kilincset csak
én nyomhattam le. Amint
megtettem, szembe tudtam fordulni a korábbi bűnös életemmel. Ehhez egy
látomás segített hozzá:
1998. december 12-én, a
Thököly úti templomban.
Imádság közben egyszer
csak megelevenedett a
keresztre feszített Krisztus, zihált, verejtékezett,
és intett a fejével, hogy
térjek észhez. Azután már
földi társak segítettek tovább, (...) és az általuk írt
könyvek, jezsuita nagybátyám, de mindenekelőtt a
feleségem és a gyermekeim a megbocsátásukkal.
Azt gondolom, hogy mindenki állandóan kapja a
jeleket, lehet, hogy nem
ilyen drasztikusan, de kapja. (...) Nekem arra volt
szükségem, hogy az Úr
felrázzon, egy pofon kellett, és hálás vagyok, hogy
megkaptam. De ezzel
csak elkezdődött valami. A
jóra törekvőt jobban megtalálja a kísértés, mint aki
ül a mocsárban.

Valóban sötét időszak
volt. Vallásos családban
nőttem fel, de 16 éves koromban elhagytam a hitemet. Talán dacból, talán
kényelemszeretetből. Ez
eleinte csak csínytevésekben, apróbb felelőtlenségekben nyilvánult meg.
Persze, azt tapasztaltam,
hogy korlátok nélkül minden könnyebb, hiszen én
magam voltam az egyedüli
kontroll. Sokáig eljutottam
a magam erejéből, valódi
referenciapont nélkül, de
előbb-utóbb
óhatatlanul
egyre rosszabbra fordult
az életem. 33 éves koromra már mély lelki válságba
merültem. És miközben
próbáltam jobban lenni,
mindig rossz eszközökhöz
Az Ön szak májában
nyúltam. Tönkre tettem a nem is tudta volna kikerülházasságomat, fél évre ni a lét nagy, végső kérdéelhagytam a családomat. seit. Naponta találkozik a
halállal, gyerek halállal is.
Meg lehet ezzel békélni
A megtérése azonnal gyógyítóként? Vagy akkor
gyökerestől megváltoztatta is megviseli egy páciense
az életét, vagy inkább elin- elvesztése, ha hiszi, hogy
dította egy másik úton, van örök élet?
amelyen lépésről lépésre
haladt előre?

Sok orvos cinizmussal
próbálja távoltartani magát
a szenvedéstől, amely körülveszi, mert fél, hogy ha
felvállalja, akkor nem bírja
el, beleőrül. Ez az út azonban nem visz sehová. Így
hamar elfogy az ember
inspirációja, elapadnak az
ötletei, a tudományban
sem tud újat alkotni. Legfeljebb gépiesen dolgozik.
A másik út azoké, akik
hagyják, hogy megérintse
őket a szenvedés, azonban rögtön szabadulni
akarnak tőle, mert ugyanúgy nem bírják elviselni.
Nekik van inspirációjuk,
vannak ötleteik, és tulajdonképpen nagyon jó orvosok, de teljesen tönkreteszik magukat és maguk
körül mindenkit. Vagy depressziósok lesznek, vagy
alkoholba, testi élvezetekbe fojtják az átvett szenvedést, ami felemészti a családjukat, a házasságukat.

„Csenesedjetek el!”
Zsolt. 48:11
Már kora reggel
Elindulok feléd, Uram.
Belépek harmatos kertedbe,
Igéd édeni arborétumába.
Friss forrásvízzel mosakszom,
És „levetett saruval”
Térdet hajtok előtted,
Felséges Mindenható.
Titokzatos módon
Megfogod kezem,
Így indulok utamra—veled.
Oltalmad palástját rám veted,
És egész álló nap
Érzem jóságos jelenlétedet.
S ha alkonyatkor visszatérek
hozzád,
Odaborulok ismét lábad elé.
Elég egy érintésed,
Hogy békés álomba szenderüljek.
Mert te vagy nekem,
Istenem,
A Nyugalom!
Gerzsenyi Sándor

Én is ebbe a csapatba
tartoztam. Mi az út? Nem
tudok mást mondani, mint
Krisztust.
Természetesen ma is
megvisel, ha elvesztem
egy betegem, de azután
beugrik a feltámadás képe. Megérint a szenvedés,
inspirál a jobb munkára,
majd át tudom adni Krisztusnak. (...) Szerintem az
orvosnak az a feladata,
hogy Krisztus gyógyító
lelkületét továbbítsa a tudomány által. Mert hitem
szerint, annak az igazságait sem mi találjuk fel,
csak megismerjük és alkalmazzuk.
(Megjelent a Szimpatika
Magazin 2010 decemberi
számában)

ESTI ÉNEK
Eltűnt a nap a hegy mögött…
Már ránkborul az éj…
A néma csöndben szól az Úr:
- „Én gyermekem, ne félj!”
Most rádtekintünk, Hű Urunk,
És bízva kérlelünk:
- Légy éjszakánkban oltalom,
- Ó, jöjj, maradj velünk!
Gerzsenyi Sándor

8.oldal

REMÉNYSÉG

Nyári élmények:Bárka csoport
Tábor – Óbánya (Jún. 27- Júl. 3-ig)
„Mindannyian sebzettek vagyunk valamilyen
értelemben. Mindannyian
rászorulunk a türelemre és
az elfogadásra. Annak, aki
a
v il ág
szem ében
"egészséges", annak is
szüksége van olyan közösségre, ahol nem rangsorolnak az okosság, a formás
külső vagy az ügyes mozgás alapján, hanem elfogadnak, befogadnak olyannak, amilyen vagy”.
Jean Vanier

Röviden a Bárkáról:
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség,
1988-ban hozta létre a Bárka szakcsoportot. A fogyatékkal élő gyerekeknek,
fiataloknak nyújtja azt a
lehetőséget, azt a segítséget, hogy elfeledjék problémáikat, gondjaikat, netán
fájdalmaikat.
Segítséget
nyújthat abban is, hogy
otthonukból kimozdulhassanak, hogy eljuthassanak
olyan
helyekre,
ahova
egyedül - segítség nélkül sosem tudnának, hogy kapcsolataikat
építhessék,
ápolhassák, hogy ismerkedhessenek, és életre
szóló barátságokat köthessenek.
Az önkéntesek egy Bárkás táborban, programon
nagyban hozzájárulnak a
fogyatékkal élő emberek
fejlesztéséhez és társadalmi
beilleszkedésükhöz.
Sokat segítenek, dolgoznak, ugyanakkor új tapasztalatokra tesznek szert,
fejlesztik készségeiket, fejlődnek és gyakorlatot szereznek nem utolsó sorban
felbecsülhetetlen
élményekkel gazdagodnak.
Az életem folyamán azt
tapasztaltam, hogy az emberek többségében téves

elképzelések élnek a fogyatékosságról és a sérült
emberekről. Általában három reakció jelenik meg
velük szemben, mégpedig
a sajnálat, csodálat és a
leereszkedés. Sajnos az
emberek többsége, egy
fogyatékos fiatalban nem
az „embert”, az értéket, a
lehetőséget látja, hanem
csak a fogyatékosságát, a
másságot és a problémákat. Előítéleteik, téves elképzeléseik vannak, lenézik őket, mivel az emberek
nagy része soha nem beszélgetett sérült fiatallal,
talán nem is tudják, hogyan
kommunikáljanak
velük.
Ezek a helytelen és hibás
elképzelések egy ilyen tábor, illetve program után
kétségtelenül eltűnnek, a
fogyatékos fiatalokkal való
kapcsolat megváltoztathatja az egyén véleményét,
lerombolhatja előítéleteit.

Bárka táborról:
A Bárka egyik alapelve,
hogy „mi nem táboroztatunk, mi együtt táborozunk”, ez az elv több mindenben megnyilvánul. A
segítők és a sérültek egyformán kiveszik a részüket
a feladatokból, de akár a
pihenésből is. Ezzel talán a
Bárka még nem különbözik
más táboroktól, abban viszont már igen, hogy a segítők és a fogyatékkal élők
együtt vannak a nap 24
órájában, táboroztatáskor
nincs külön szoba a segítőknek, étkezésnél nincs
külön asztal a vezetőknek,
nincs más étel vagy program. Amikor játékra kerül a
sor, a segítők nem kívülről
vezetik a játékot, hanem ők
is benne játszanak. Emellett még ez az elv abban is
megnyilvánul, hogy egyformán kiveszik a részüket az
anyagi terhekből, vagyis a

részvételi díjat egy segítő
éppen ugyanúgy befizeti,
mint egy sérült fiatal. Ez
amolyan "te is más vagy, te
sem vagy más" kapcsolat
határok, elválasztó vonalak
nélkül. Ennek azért van
jentősége, mert valóban
egyenlők vagyunk, és ez
által igyekszünk az esélyegyenlőséget megvalósítani. Míg más ilyen típusú
táborokban egy segítő
pénzt kap a „munkájáért”,
Bárka programokon ez fel
sem merülhet, hiszen fontos, hogy a segítők ne
munkaként éljék meg a
táborozás napjait, hanem
felszabadultak legyenek, jól
érezzék magukat, barátokat szerezhessenek, és sok
élménnyel gazdagodjanak.

egy előítéletet lerombolása.”

Ebben az évben is egy
remek hetünk volt, nem
messze Pécstől, Óbányán
táboroztunk, a gyülekezetből hárman, Vica, Krisztián
és jómagam. Voltunk strandon, erdőben, kirándulni,
falujáráson,
énekeltünk
templomban, múzeumban
is jártunk, játszottunk az
udvaron, rajzoltunk, alkottunk, sütöttünk, főztünk,
sétáltunk, fociztunk, adj
király katonáztunk, fát szettünk, tüzet raktunk, beszélgettünk, nevettünk, élveztük a helyet, az időt és egymást.

Bárka tanúságot tesz
arról, hogy a közösségben,
a társadalomban a sérültek
és az egészségesek kiegészítik egymást, közös életük
érték
és
áldás.
„Szeretlek, így veled vagyok!”- Ez a Bárka alapvető hivatása. Talán már kicsit elcsépelt, ha azt mondom, a szeretet az alapja
mindezeknek. Elengedhetetlenül fontos, hogy átérezzük, megértsük, és
tiszteletben tartsuk a sérülNagyon fontosnak tartek érzelmeit, és cseleke- tom, hogy minden gyerdeteit.
mek, fiatal, felnőtt és idős
A gyermekek és a fiata- ember érezze, tapasztalja a
lok – különösen a fogyaték- „valahová tartozás” érzékal élők – igénylik az elfo- sét. A közösségeknek,
gadást, sokat jelenthet egy szervezeteknek, csoportoktürelmes, támogató közös- nak nagyon fontos szereség, akik elősegítik a barát- pük van ebben, továbbá
ság kialakulását, a másság mindenkinek szüksége van
elfogadását, az értékek arra, hogy másokkal kaptiszteletben tartását, a tole- csolatba kerüljön, hiszen a
rancia erősödését és az kapcsolatok, fontos szereelőítélek legyőzését. Albert pet töltenek be mindenki
Einstein szavaival élve: életébe, de leginkább a
„Lehangoló a tudat, hogy személyiségét, identitását
olyan korban élünk, amely- építő fiatal életében. A pében egyszerűbb dolog egy csi Bárka szakcsoport önatom kettéhasítása, mint kéntesei, segítői is arra
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Váratlan vendég
- Megszégyenülve Többször találkozunk
egy-egy szóváltásra, kisebb beszélgetésre, a közelebb lakó testvérnőimmel
– barátnőimmel.
Vannak olyan találkozóink is, melyek szervezetten
történnek, és ha tehetjük,
mindannyian részt veszünk
rajta. Élménybeszámolót
tartunk, beszélgetünk, igét
olvasunk, imádkozunk,
énekelünk.
Egy ilyen alkalommal,
nagyszülő látogatáson volt
Marianna. Jelezte, ha nincs

kifogásunk ellene, csatla- nulmányai miatt, távol lakik
kozna hozzánk ez alkalom- a szülőktől, egy családi
mal.
házban él, ahol csak diákÍgy, örömmel hívtam – lányok laknak. Nagy hiáugyan gondoltam – vajon nya, fájdalma, hogy a láhogy fogja érezni magát, nyok nem Istenfélők, és
annyi idős asszony között?! azért imádkozik, hogy az
Úr adjon megtérést és lelki
A találkozón, felszaba- társat az ideiglenes otthodult, kellemes hangulat nában. Hétvégeken, aki
volt. A bizonyságtételeket, csak teheti hazautazik. Miélménybeszámolókat, meg- kor magára marad, végig
tapasztalásokat, jó volt megy a szobákon, minden
megosztani és hallgatni.
lány ágyánál külön letérdel,
Marianna is kis betekin- és személyesen érte imádtést engedett életébe: - Ta- kozik!!!

Kérte, legyünk társak
az imában!
Megszégyenülv e –
térdre borulása előtt, hite
előtt, kitartása előtt, az Úrnak adtunk hálát és mondtuk el kéréseinket.
Köszönjük Uram, a lelki
élményt!
Huffnágel Józsefné
Irmuska

Folytatás Nyári élmények: Bárka csoport
törekednek, hogy az értelmi
sérültek és a testi fogyatékkal élő emberek tapasztalják meg a „valahová tartozás” érzését, legyen legalább egy olyan közösség,
ahol várják, és szívesen
látják őket.
Egy imával szeretném
zárni, a táborban az egyik
sérülttől kaptuk, ő nem tudott beszélni, így csak átnyújtotta a kisfüzetét, és mi
felolvastuk hangosan. Ez az
ima akkor mélyen megérintett minden sérültet és segítőt, a tábor óta mindannyian
őrizzük ezeket a sorokat.
Novák Timi

Rokkantak imája:
Istenem! Tudtod és akaratod nélkül semmi nem
történik a világon. Valamilyen formában a te akaratod
is, hogy olyan vagyok, amilyen. Amikor látom az
egészségestől
duzzadó
embertársaimat, lázad bennem a természetes emberi
vágy, hogy miért nem lehetek én is olyan és minden
szempontból teljes értékű
ember, mint a többiek? De
a lázadás nem segít. Pró-

bálom elcsitítani, és belesimulni kezedbe, elfogadni
akaratodat. Kérlek, Istenem, segíts! Add kegyelmedet, hogy tudjam, érezzem:
állapotom nem büntetés,
választottad vagyok, alkalmat adtál és adsz nekem
arra, hogy kiegészítsem
Krisztus szenvedését embertársaim javára. Adj kegyelmet, Istenem, hogy lássam, érezzem, atyai arcod
szeretetének fénye ragyog
felém: így könnyebb lesz
elfogadni a változtathatatlant, és felajánlani a magam
és mások üdvösségéért.
Fogadd el hát tőlem azokért, akik hallván, nem hallanak; mindent meghallanak, csak a te szavadat
nem.
Fogadd el azokért, akik
kezüket mindenre használják, de imára soha nem
tudják kulcsolni, akik ütni
tudnak, de simogatni nem.
Fogadd el azokért, akiknek mindenkihez van szavuk, csak előtted néma a
nyelvük.
Fogadd el azokért, akik
mindenről beszélnek csak

rólad nem.
Fogadd el azokért, akiket a lábuk mindenhová
elvisz, de templomod felé
soha vagy csak nagyon
ritkán irányítják lépteiket.
Fogadd el azokért, akik
lejárták a lábukat a földi
boldogság, boldogulás érdekében, de egyetlen lépést sem tesznek az örök
boldogság, az égi haza felé.

is mellettem álltak, akiknek
szeretete, segítsége, gondoskodása szüntelenül ezt
sugározza felém: még így is
érdemes élni! Ámen.
Bárkás aranyköpések
Tündi - sérült-:
"Biztonságtalan ez a szék!"

Réka - sérült-: (májkrémes
dobozt tart 2 ujjal, verseFogadd el azokért, akik- nyeznek, ösztönzi magát):
nek eszébe sem jut, hogy „Bátor vagy Réka!”
egészségükért
megérdemelnél egy „köszönöm”-öt, Petra – sérült- (Kirándulunk
akik mindenre felhasználják az erdőben, és elered az
életüket,
egészségüket eső):
csak arra nem, hogy az "Ez most az esőerdő?"
Isten és felebaráti szereteten keresztül építsék a hoz- Réka - sérült-, Andrisnak segítő-: "Réka szeret téged,
zád vezető utat.
személyesen!"
Jézusom! Légy az én Petra - sérült-: „Ha elesek
Cirenei Simonom, hogy az nem baj, majd összeáltalad, és segítségeddel szednek”
könnyebb legyen a keresztem, és állapotomból áldás Egy sérült a másik sérültés üdvösség fakadjon szá- nek: "Te tiszta bolond vagy"
momra és mindazok szá- Válasz: "Tudom, azért vamára, akikért életem ke- gyok itt!"
resztútját felajánlom.
És áldd meg, ezerszer N. Timi - segítő-: „Réka, kell
áldd meg azokat, akik eddig pisilni?
Réka - sérült-: „Akkor igen!”
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Gyerekeknek
Kukac meglepetés-délutánja
Kukac minden rosszkedvét apró plüsskutyáján
töltötte ki. Mert rossz kedve
volt, nagyon is rossz! Már
egy hete a szobához volt
kötözve. Elesett biciklivel a
szünidő első napján, és…
és nagyon fájt a lába, vagyis még mindig fáj egy kicsit,
de akkor nagyon! Anyu és
apu rögtön elvitte a doktor
bácsihoz, aki megröntgenezte,
megvizsgálgatta,
majd együtt érzően közölte
a megváltozhatatlan tényt:
ELTÖRÖTT! Mármint a lába. Persze a kedve is. Ez
felfoghatatlan! Pont az ő
lába. De hát nem is volt ez
olyan nagy esés? Máskor is
esett már el, és nem volt
semmi. Most, mikor a többiekkel együtt lehetne. Azok
is esnek, és semmijük nem
törik. Pont neki? Pont
most?... Hát ez nem igazságos! – morfondírozott magában.
Amint az első napok fájdalma alábbhagyott, még
jól is jött neki a betegség, mert ez csak betegségnek
számít! – mindenki kényeztette, kiszolgálta, mivel nem
volt szabad felkelnie. A nagyi banánt hozott, a szomszéd Pisti csokit, mindenki
valami finomsággal jött hozzá. Ez olyan jó volt, de
olyan!
Csak most kezdett ez
rossz lenni. Már unalmas
volt a sok kedveskedés.
Ráadásul ma a gyerekek
keratív, kertattív… kreatív
délutánon vesznek részt és
Kukac ezt annyira szerette.
Ki nem hagyta volna semmi
pénzért sem máskor. De az
máskor volt. Most hogy
nem tudott elmenni, úgy
érezte, valamit véglegesen
elveszített, és egy hatalmas
könnycsepp indult útjára
szeme sarkából.
Ekkor édesanyja lépett
be a szobába csendben

mosolyogva, és egy Óriás
Túró Rudit hozott be tányéron. Kukac kedvetlenül fordította el a fejét.
Mi történt Kukac? – kérdezte aggódva az édesanyja, hisz az eleven kisfiú
máskor
két kézzel kapott érte.
Nem kérem! - hangzott a
rövid, de szomorú válasz.
Nem? Akkor inkább banánt kérsz? Vagy süteményt? – faggatta kedveskedve
édesanyja, de a fiúcska
arcát ez sem derítette fel.
Akkor anya leült az ágya
szélére, és szeretettel megsimogatta a bánatos kisfiú
könnyes arcát.
Mit szeretnél? – kérdezte
együtt érzően.
Semmit. – jött a szomorú
válasz. – Tudod, anyu, ezt
a napot vártam már olyan,
de
olyan rég! Annyi, de anynyi mindent szerettem volna
készíteni, és most… huss!
– legyintett lemondóan.
Anya sejtelmesen elmosolyodott, majd lopva az
órájára nézett. Ekkor, mintha csak egy jeladásra történne, csengettek a bejárati
ajtón.
Vajon ki lehet az? Megnézzem? – kérdezte édesanya, de Kukac most még a
váratlan vendégnek sem
tudott örülni, hisz a barátai
már biztos elkezdték az
ajándékkészítést. Ugyan ki
jöhetne hozzájuk, aki most
felvidíthatná…
Annyira elmerült az
önsajnálatban, hogy először
nem is hitt a fülének, amikor
az időközben kinyitott ajtó
felől hangos gyerekzsivaj
robbant be a lakásba.
Na! Nem elég, hogy nem
kelhetek ki az ágyból, de
még mérgelődni sem hagynak!morgolódott
magában

Kukac.
De, kik ezek, és mit akarnak? De hiszen ez a
hang… ez a Pistié, meg a
Karcsié, de
hisz ezek a többiek a
vasárnapi iskolából! Hogy
kerülnek ide? És mit csinálnak itt? És… és… és…elakadt a hangja, mert anynyi kérdés kavargott benne.
De nem volt ideje tovább
gondolkodni, mert a gyerekek hirtelen betöltötték a
szobát, ahol Kukac kényszerű pihenőjét töltötte.
Szia Kukaaac!!! – ordította egyszerre vagy tíz… dehogy tíz, szááz gyerek!
Hoztam csokit! Én meg
narancsot! Én könyvet hoztam olvasni! Mutasd a
gipszedet! Nagyon fáj a
lábad?
Olyan izgatott lett Kukac,
hogy egy ideig meg sem
tudott szólalni, csak kinyitotta, meg becsukta a száját,
egy hang nélkül. A társai
egymás szavába vágva
próbálták elmondani jövetelük okát, de a hangzavarban kis betegünk sehogy
sem értette, mi történt. Kukac nem tudta hirtelen hova
kapkodni a fejét. Mindenki
egyszerre beszélt, és… és
mindenki csak vele foglalkozott. Pedig ő már majdnem azt hitte, hogy el fogják
felejteni, mert mindenki
ajándékot készít majd.
De… de hát… de ti…alig jött Kukac ajkára a szó.
-… ti… hogyan?
Egyszer csak magjelent a
nyitva
hagyott
ajtóban
édesanyja Marika nénivel.
Most már végképp nem
értett semmit sem!
A lassan beálló csendben, azután fény derült a
történtekre. Miután tudomást szereztek Kukac balesetéről, és azzal is tisztában voltak, hogy mennyire
várja az alkalmat, így Mari-

ka néni anyuval egyeztetve
hozzájuk szervezte a mai
programot.
Időközben édesanya szabaddá tette a nagy asztalt,
amit boldogan vettek birtokba az izgatott gyerekek.
Kukacnak két legjobb barátja segített kisántikálni. Középre ültették, és mindenki
neki akart segíteni. Olyan
gyorsan elszaladt ez a délután, hogy szinte észre sem
vették, hogy lassan besötétedett. Egyedül az elkészített kincsek árulkodtak termékeny idejükről. Miután a
kifáradt, jókedvű gyermeksereg hazament, Kukac
elérzékenyülve bújt édesanyja ölébe.
Tudod, anyu, ez lett az
eddigi legszebb kreatív
együttlétem.
Énmiattam
eljöttek!
De hát, én meg sem érdemlem… és mindenki…
miattam! – hajtogatta, a
boldog kisfiú.
Édesanya
örült
kisfia boldogságának, és
hogy ezt meg is köszönte,
jólesett neki, hisz sokat dolgozott azért, hogy ma Kukacnak ezt a napot ilyen
széppé tegye.
Kedves gyerekek! Ahogy
Kukac kedvéért sokat dolgozott édesanyja, úgy nekünk is van egy mennyei
Atyánk, aki nagyon sokat
tett értünk. Mi sem érdemeltük meg, de Ő bennünket
így szeretett. Isten téged is
így szeret, fontos vagy a
számára.
„Mert úgy szerette Isten e
világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
ő benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”
János 3:16.
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Ficsor Fanni: Ötórai tea
gyerekek a törzsben?
1. rész: Barátok Angliából
Mikor Sólyomszem reggel felébredt, az asszonyok
már a munkájukat végezték. Rőzsét hordtak, vízért
mentek le a folyóhoz és
főztek. A törzsfőnök felöltözött, majd úgy határozott,
hogy kilovagol, és vadászik
egyet. Ekkor patkódobogás
hallatszott, és egy indián
társa érkezett meg, név
szerint Bölényszem.

dája, kilovagolsz vele? Én
- Persze, a lányok: Ezüst is jövök, jó?
Csillag és Kék Ibolya. A fiúk
- Köszi! – mondta Holdvipedig: Kispatak és Surranó ola, és már ügetni is kezdPuma. Viola, téged hívhat- tek.
nánk Holdviolának? Az indi- Viola, meddig maradtok
ánok körében így jobban
itt?
hangzik.
- Hát, apa azt mondta,
- Oké. Holdviola vagyok,
hogy körülbelül egy hónaHoldviola vagyok! – ujjonpig, de lehet, hogy több
gott a lány. Közben odaér- ideig – válaszolta a kislány.
keztek.
- Úgy örülök, hogy nálunk
- Apa! Apa! – kiáltott Kis- fogtok lakni. Otthon kapsz
patak, és megölelte apját,
tőlem valamit – mondta a
Bölényszemet.
kisfiú, és egy nagyot moA férfi Alec úrral elment
solygott.
vadászni, Nancy és Viola
- Kispatak, szerinted ki
pedig berendezték sátrukat. teremtette ezt a világot?

- Sólyomszem! Egy családdal találkoztam az előbb.
Egy időre csatlakoznának a
törzsünkhöz. Egy házaspár
- Szia! Én Kispatak vaés a kislányuk, aki a fiamgyok. Téged hogy hívnak?
mal egykorú lehet. Velünk
– mutatkozott be barátságotarthatnak?
san Bölényszem kisfia.
- Hát, ha lakhatnak nála- Én Holdviola vagyok.
tok, akkor igen.
Kispatak, vannak itt lovak?
- Szólok nekik, és már
- Hát persze! Az enyém
jövök is! Vadásszunk egyet! Széltoló, de az istállóban
– mondta Bölényszem, és
vannak még paripák –
elviharzott.
mondta vidáman, és a paj-

- Nem tudom – válaszolta.

„könyvek”. Ami ebben van,
az mind igaz. Különleges,
nagyon vigyázz rá! – szólt
Holdviola.
- Elolvassuk?
- Hát persze, minden reggel egy részt – mondta a
kislány.
- Ideje lenne visszalovagolni.
- Rendben – válaszolt, és
már indult is a galopp. Otthon a szülők vacsorával
várták őket. Holdviola nagyon boldog volt, hogy már
az első napon barátra lelt.
Csillagfény igazán gyors
lovacska volt, Viola őt is
megszerette.

- Hoztam neked
egy könyvet, amiben
benne van a válasz –
mondta Holdviola, és
lovagló táskájából
elővett egy könyvet.
- Bi… Bib…
Bibliia… Biblia – olvasgatta a kisfiú,

Miközben a házuk felé
tába siettek.
indult a vendégekkel: Nan- Ez itt Kék Ibolya lova,
- Mit jelent? – kércyvel, Alec-kel és Violával, ez Ezüst Csillagé, ez pedig
dezte.
a kislány megkérdezte tőle: Surranó Pumáé. Ez a ló
- Azt jelenti:
- Bölényszem, vannak
Csillagfény, neki nincs gaz-

I. levél
Szia! A nevem Zorki. Te gyűjtesz valamit?
A barátom, Míra szép kavicsokat
gyűjt. Peti bélyegeket
teafiltert
(anya), és van, aki csavarokat (apa).

, Petra pedig szalvétát . Van, aki

Míra, Peti, Petra, anya és apa valami okból gyűjt. Apa felhasználja a csavarokat
. Anyu a
teafilterből
szép díszeket
készít. Petra a szalvétákból mindig kiügyeskedik valamit
. Peti Pannival cserél bélyeget
. Míra pedig a múzeumába gyűjti a kavicsokat
.
Apu azt mondja, hogy a Mennyben is lehet kincset szerezni, mert ha kedves vagyok valakihez, egy
jóságkincset gyűjtök a Mennyben. Én erre igyekszem. Meg segítek Mírának kavicsot
gyűjteni, mert jó
sok kell a múzeumába. Gyűjtök még csavart apának, teafiltert
anyának, és bélyeget
Petinek,
meg szalvétát Petrának. Ez is olyan kincsgyűjtögetés
.
Apu azt mondja, hogy a Bibliában ez olvasható: „Szerezzetek magatoknak… kifogyhatatlan kincset
a Mennyben…” Ezt Lukács írta az evangéliumában, a 12. rész 33. versében. Én nagyon kíváncsi vagyok,
milyen lesz a Mennyben. Te is? A Biblia azt is írja, hogy „mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Ha
a kincsed a Mennyben van, a szíved is ott lesz, ha szereted Istent, meg a Fiát: Jézust.
(Ficsor Fanni)
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Tanévzáró istentisztelet
Program terveink:
Ismét véget ért egy tanév. Gyerekek
A zsoltáríró szavaival engedett el
és szülők egyaránt nagyon várták bennünket lelkipásztorunk:
már. Mindenki elfáradt, mindenkinek
„Szemeimet a hegyekre emelem,
elege volt mindenből. A hosszú, tanuHonnan jön az én segítségem?
lással telt időszak után végre kicsenAz én segítségem az Úrtól van,
gettek. Vége az izgalomnak, a vizsgaAki teremtette az eget és a földet.
drukknak. Mindenki elteheti a könyvet. Kinek hogy sikerült zárni az évet
Nem engedi, hogy lábad inogjon,
– most már lényegtelen. Vége!
Nem szunnyad a te őriződ,
Gyülekeztünkben is megemléÍme, nem szunnyad és nem alukeztünk e fontos eseményről. Mivel
szik
sok gyermekünk van, sok iskolásunk
Az Izráelnek őrizője!
is van. Kicsik és nagyok egyaránt egy
újabb iskolai évet zártak. Senkinek
Az Úr, az Úr a te őriződ,
nem kell évet ismételni, senkinek ninAz Úr a te árnyékod a te jobb kecsen sikertelen vizsgája.
zed felől,
E délután gyerekeink szolgáltak.
Nappal a nap meg nem szúr,
A vasárnapi iskolában is végére ért
Sem éjjel a hold.
egy év. Erről számoltak be szolgálataikban. Mi pedig örömmel hallgattuk
Az Úr megőriz minden gonosztól,
őket.
Megőrzi a te lelkedet,
Megőrzi a ki- és bemeneteledet
Ezzel együtt elkezdődik a nyaraMostantól fogva örökké,
lás is. Táborozások, strandolások.
Mostantól fogva örökké,
Utaznak a gyerekek, szülők egyaránt.
Mostantól fogva örökké!
Véget érnek az énekórák, zeneórák.
Kicsit szétszóródunk, hogy aztán ősz121. zsoltár
szel újból együtt indulhassunk neki
egy újabb tanévnek.

Augusztus 14 -17 – gyereknapok 15-19 óráig.
Szeretettel várjuk a gyerekeket a településről és a
gyülekezetből. Kérjük a
szülőket hozzák el, illetve
engedjék el gyermekeinket.
Lesz bibliai foglalkozás,
ének sok-sok játék és természetesen uzsonna is.
Augusztus 17- 21
– Balatonet Balatonszemesen
Augusztus 21.
– vendégünk lesz Tenkely
Béla korábbi lelkipásztor
testvérünk.
Szeptember 4.
– délután - tanévkezdő istentisztelet.

2011 07 04-09 Wycliffe missziós tábor
Nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy elmehettem ebbe a táborba!
Főleg azért mert én is szívügyemnek
tartom a missziót!
A táborba, szervezőkön kívül 10en voltunk. Bár a létszám igen kicsi
volt mégis Isten csodálatosan megáldotta a hetet. Átfogó és mély tanítá-

sok voltak.
Hálás vagyok Istennek, hogy hitben és lelkileg megerősödtem.
Kívánom mindenkinek, hogy lássuk és értsük meg mi Isten akarata az
életünkben.
Úgy gondolom, Istennek mindegyikünk életével
terve van.
Szánjuk oda mi is
életünket Istennek,
és merjünk hitlépéseket tenni!
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