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„És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.” 

1 János 2: 3 

Fut, rohan az idő megállítha-
tatlanul – mondjuk sokszor év utolsó 
estéjén, de mondhatnánk ezt az év 
bármelyik napján is. Az iskolaévet 
kezdő gyerekek ilyenkor érzik ezt 
különösen, amikor a szünidő végéhez 
közelednek. Na persze, iskolaév 
közben nem ezt tapasztalják. Akkor 
mintha ólom-lábakon járna, vagy talán 
még meg is állna. Mert nem akar 
eltelni sehogy egyik-másik óra. Soha 
nem lesz már kicsengetés? – gondol-
ják olyankor. 

Lassan újból becsengetnek. Véget 
ér a nyár, véget a pihenés, nyaralás, 
táborozás. Jó is volt az. Jókat kirán-
dultunk, túráztunk, fürödtünk, bicik-
liztünk… de most már meg kell keres-
ni a táskát, be kell vásárolni, ami hi-
ányzik. Hamarosan megint becsen-
getnek. 

Újabb iskolaév kezdődik. Egy 
évvel nagyobbak, okosabbak lettetek 
kedves gyerekek! Az iskola vár rátok 
sok kihívással, sok új tananyaggal. 
Vajon hogyan indultok ez iskolaévbe? 
Feltöltekeztetek sok mindennel, de 
vajon elegendő lesz az újabb szü-
netig? 

A tanulás nagyon fontos életünk-
ben. Meg kell tanulnunk egyszerű dol-
gokat, és meg kell tanulnunk nehe-
zebb dolgokat is. Van, amire az éle-

tünk minden percében szükségünk 
van, és van, amire csak nagyon rit-
kán. Az iskolában próbálják megnyitni 
előttünk a különböző tantárgyakat. 
Belekóstolunk egyikbe is, meg a 
másikba is, hiszen még nem tudjuk mi 
az, ami majd igazából megtetszik, 
aztán az életben elkísér.  

Ahhoz, hogy eligazodhassunk, tá-
jékozottak lehessünk, kellenek a tan-
anyagok, de lelki életünkre nézve 
másra is szükségünk van. A bölcs is 
oktatja az ő gyermekét: „Fiam! Az én 
bölcsességemre figyelmezz, az én 
értelmemre hajtsd a te füledet.” – 
mondja neki, hisz a kihívásokhoz, ak-
kor is kellett a tanulás. Mint bölcs 
szülő, különösen hangsúlyt helyezett 
az ő gyermeke nevelésére. Minden 
szülő vágya, hogy gyermeke csak a 
jót tanulja meg, és csak a jóra töre-
kedjen. És mennyit ismételünk ezért 
dolgokat, ha a gyermek rossz 
tanulónak bizonyul.  

Kedves gyermekek! Az iskolaév 
elején, imádságunkkal szeretnénk 
titeket útnak indítani. Istenre figyelve, 
vele haladva, engedelmesen járjatok 
ebben az új tanévben. Célhoz, jó 
eredményhez, csak így fogtok jutni. 

  
tz 



 

REMÉNYSÉG 2. oldal 

Bizonyságtétel 

Kovács Gábor vagyok, és meg-
tértem! Feleségem Annamária, két 
szép fiúnk van, Levente 7 éves, 
Áron 4 éves. 

Katolikus családból szárma-
zom, jártam hittanra, ministrálni, 
később elsőáldozó, majd bérmál-
kozó lettem. Soha nem hallottam 
olyan tanítást, hogy vonzana Is-
ten, ezért könnyű volt elcsábul-
nom a világi élet felé. Bekerültem 
egy olyan társaságba, akik a vi-
lágban éltek (ittunk, csajoztunk, 
költöttük a pénzt és nem törődtünk 
semmivel és senkivel). 

Majd 21 éves koromban apu-
kám meghalt. Nagyon nagy űrt ha-
gyott maga után, és ezt nekem 
kellett pótolnom, ami nem nagyon 
sikerült. Emiatt még jobban elke-
seredtem, még többet ittam, mert 
rám szakadt egy teher, ami na-
gyobb volt, mint gondoltam.  

Egy évre rá balesetet szenved-
tem (amputálni kellett a jobb keze-
men 4 ujjamat), ez volt a második 
nagy pofon az életemben. A felé-

pülésem közel egy évig tartott. A 
lelkem akkor nagyon összetört, 
úgy éreztem, hogy minden, ami 
fontos volt az életemben, azt 
elvették tőlem. Visszatértem az al-
koholhoz, néha annyit ittam, hogy 
azt sem tudtam, hogy hol vagyok. 

Ez így ment 2003 nyaráig. 
Ekkor találkoztam Annamáriával.  
Ő beszélt először nekem a 
baptista vallásról, megvallom ak-
kor hallottam róla először. Elhívott 
a Bokor utcai gyülekezetbe. Na-
gyon megfogott a kórus szolgála-
ta, és az emberek közvetlensége. 
Eleinte csak Annamária kedvéért 
mentem, később elkezdtem figyel-
ni, hogy valójában mit is hallok. Az 
esküvőnk a Bokor utcai gyüleke-
zetben volt, később a fiaimat is itt 
mutatták be. A megtérésem még-
sem itt, hanem egy másik gyüleke-
zetben, a Szeretetvár baptista 
gyülekezetben történt. Egy isten-
tiszteleti alkalom után volt egy elő-
rehívás, hogy akik szeretnék meg-
bánni a bűneiket, és elfogadják, 
hogy az Úr Jézus értük is meghalt, 
lépjenek ki, és imádkozni fognak 
értük.  Én akkor úgy éreztem, 
hogy valaki meglökött hátulról, és 
elindultam. Ott imádkoztak értem, 
akkor egy hatalmas kőtömegtől 
szabadultam meg. Rendkívül bol-
dog voltam, oly annyira, hogy 
(feleségem elmondása szerint) az 
istentisztelet végén indiánszökde-
léssel mentem a buszmegállóig. 
Én csak azt éreztem, hogy könnyű 
vagyok, mint egy madár. 

Aznap este gondolkodtam, és 
nem értettem, hogy mi is történt 
velem. Imádkoztam, és kértem az 
Urat, hogy értesse meg velem. 

Isten válaszát Ap.Csel 9: 17-18-
ban kaptam: „Anániás pedig el-
ment, és bement abba a házba; 
rátette kezét, és ezt mondta: „A-
tyámfia Saul, az Úr küldött en-
gem, az a Jézus, aki megjelent 
neked az úton, amelyen jöttél, 
és azért küldött, hogy újra láss, 
és megtelj Szentlélekkel”. És 
egyszerre, mintha pikkelyek 
estek volna le a szeméről, újra 
látott; azután felkelt, és meg-
keresztelkedett…” Elolvastam, 
és még mindig nem értettem 
semmit. Másnap reggel újra Isten-
hez fordultam, és egy újabb 
igeverset kaptam: János 11: 25-
26 „Jézus ekkor ezt mondta 
néki: „ÉN vagyok a feltámadás 
és az élet, aki hisz énbennem, 
az nem hal meg soha. Hiszed-e 
ezt?”  

Én akkor azt mondtam, IGEN 
Uram HISZEM!  

Körülbelül egy fél évvel ezelőtt, 
a Menedék baptista gyülekezet-
ben Vágó István lelkipásztorunk 
hívta azokat az embereket, akik 
szeretnék megbánni bűneiket, 
szeretnének a hitéletükben meg-
újulni, tegyék fel a kezüket. Én 
feltettem, és ezáltal kaptam egy 
megerősítést az Úr felé, hogy to-
vább kell lépnem.  

A bemerítésre való felkészülés 
során sok támadás, próba ért, de 
az Úr megtartott, erőt adott, és 
kitartottam. Tudom, hogy ez még 
csak a kezdet, lesznek még 
nehéz, küzdelmes napok, de most 
már azt is tudom, hogy nem 
vagyok egyedül. 

 
Kovács Gábor 

 

„Hitben élni sokkal biztonságosabb és boldogabb dolog, mint érzéseinkre támaszkodni. A 
szőlővesszőnek jobb a szőlőtőkén, mint ha attól elszakadva élne. Nagyszerű és szent dolog az Úr 

Jézushoz ragaszkodva élni.” 

 

C. H. Spurgeon 



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

 

3. oldal 

Visszapillantó 

Az eltelt két hónapban, 
gyülekezetünkben nagyon sok e-
semény történt. Mozgalmas idő-
szak volt, melyekre készülnünk 
kellett, vendégeket kellett fogad-
nunk és hívogathattunk is másokat 
ezekre a rendezvényekre. 

 
Pünkösdi bemerítés: mindig 

nagyon fontos esemény az, ami-

kor bemerítésre készülhet a gyü-
lekezet. Különösen, amikor Isten 
olyanokat hoz a gyülekezetbe, 
akik korábban a világban élték 
életüket, de Isten mégis elérte szí-
vüket valakin keresztül. 

Ebben az évben két bemerít-

kező állt a medence szélén. Közü-
lük Nóri már lassan egy éve rend-
szeresen gyülekezetünkbe jár. 
Gábor viszont a Menedék Bap-

tista Gyülekezet által került gyüle-
kezetünkbe, akiket meghívtunk er-
re a vasárnapra szolgálatra, lelki-
pásztorukkal, Vágó Istvánnal e-
gyütt. Örültünk az ő döntésüknek, 
különösen találkozásuknak.  

Akik valamikor a világban e-
gyütt dolgoztak, most Isten orszá-
gának lettek munkásai, és ismét 
egy közös ügyért dolgozhatnak. 

 
Reménység Fesztivál – 

Budapest: mint annyian mások, 
mi is nagy reménységgel szív-
ünkben készültünk erre a néhány 
napra. Már év elején ki lettek füg-
gesztve imaházunkban a jelent-
kezési ívek, aztán nehezen teltek 
meg. Utolsó hónapban viszont hir-
telen ugrásszerű növekedés kö-

vetkezett be. Jó előre lefoglaltuk a 
buszokat is, hogy részt vehessünk 
a rendezvényen. Tudtunk másokat 
is hívogatni, akik eljöttek a 
rendezvényekre velünk.  

Azért imádkozunk, hogy Isten 
tovább dolgozzon az ő életükben, 
és ne maradjon csupán egy jó és 
szép emlék bennük. 

 
Csantavér: Június második 

vasárnapján lelkipásztorunk és 
egy-két fiatal ismét Vajdaságba 
utazott szolgálatra. Csantavéren 
voltunk, ahol már sokan éltünk át 
kedves emlékeket. Sok isme-
rősünk is van már, akiket koráb-
ban megismerhettünk. Örömmel 
készültünk erre a szolgálati útra, 
hogy ottani testvéreinkkel együtt 
tölthessünk néhány órát. Isten 
megáldotta utunkat, hisszük 
szolgálatunkat is. 

 
 

Vendégségben, az Őske-
resztyén gyülekezetben: már 
évek óta gyakorlat ez 
közösségünk életében, hogy a két 
gyülekezet évente kétszer 
találkozik egymással. Sok szál köt 
össze minket, de legfőképpen a 
Krisztus szeretete. Most is így 
készültünk erre az alkalomra. 
Gyülekezetünk különböző szolgáló 
csoportjai is részt vettek ezen az 
alkalmon: zenekar, ifjúság, gyere-
kek, énekkar. Az ige gondolata a 
Zsidók 12: 1-3 szakasz volt, mely  
figyelmünket erőteljesen Krisztus-
ra irányította. Szeretnénk teljes 
hittel és bizalommal rátekinteni, 
így indulni a kihívások, próbák 
közé. 

 
 Zenei alkalom: Június 24-én 

Tóka Ágoston testvér volt közöt-
tünk. Már év elején felvetődött a 
gyülekezet részéről, hogy szer-
vezzünk egy zenei napot, amelyen 
egyházunk zenészei közül kérünk 
fel valakit, hogy zenei szolgálatá-
val tegye színesebbé a napot szá-
munkra. Sok egyeztetés után 
Tóka Ágoston testvérünk tudta el-
vállalni a meghívást. Már vasár-
nap délelőtt figyelhettük szolgála-
tát, mellyel a közös énekeket, 
énekkart kísérte, de délután csak 
ő rá szegeződött a tekintetünk. 
Egy órás zenei műsorában gyö-
nyörű orgonajátékot hallgathat-
tunk. Szívünk valójában felhango-
lódott, amint az ige is megszólított 
minket: „Kész a szívem, Istenem, 
arra, hogy énekeljek és 
zengedezzek lelkesen! …” Ezen 
a napon egyúttal évadzáró isten-
tisztelet is volt.  



4. oldal 

Visszapillantó – folytatás a 3.oldalról 
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Aratási ünnepély: immár 
hagyomány gyülekezetünkben, 
hogy minden év július elején egy 
különleges alkalmat tartunk, ami-
kor az aratásról emlékezünk meg. 
Isten gondoskodását látjuk eb-
ben, aki hordoz minket és kiren-
deli mindazt, amire szükség van. 
Ma annyira természetes sokak 
számára, hogy kenyér van az 
asztalon. Bemegyünk a boltba és 
csak levesszük a polcról. Még 
válogathatunk is benne, mert van 
miben. Milyen formájút akarunk, 
milyen összetételű legyen, eset-
leg olcsóbbat, vagy drágábbat 
akarunk? Számtalan kérdésre vá-
laszolhatunk, miközben váloga-
tunk. Pedig valaki az egészet ke-
zében tartja. Hálaadásunkat hadd 
emeljük ahhoz az Istenhez, aki 
nem feledkezik el ígéretéről.  

 
Gyülekezeti kirándulás: 

nagyon vártuk az időpontot mind-
annyian. Ebben az évben már az 
év elején elhatároztuk, hogy egy 
csoporttal szeretnénk Dél-Erdély-
be utazni egy hétre. Úti célunk a 
Törcsvár közelében lévő Élim ház 
volt.  

Csak reméltük, hogy amikép-

pen Izráel népe az Élim pálmái 
alatt felüdülést nyertek, mi is azt 
fogjuk majd átélni ezen a helyen. 
Utunkon tapasztalhattuk Istenünk 

oltalmát. A hely pedig valóban 
csodálatos volt. Kicsit kieső he-
lyen a településtől, mely így még 

jobb volt, hisz a csendet is ta-
pasztalhattuk mennyire jóleső az 
ember számára. Innen indultunk 

el kirándulásainkra 
mindennap. Voltunk a 
törcsvári – Dracula 
kastélyban, a Szent 
Anna tónál, Szinaián a 
román király nyári rezi-
denciájában, a barca-
rozsnyói várban, a 
Brassó melletti Poiá-
nán, és egy nehéz ki-
hívó túrán: a Bucegi 
legmagasabb csúcsán 
az Omu csúcson. O-
dafele az aradi gyüle-
kezetet látogattuk 

meg, visszafele pedig a vajda-
hunyadi testvérekkel töltünk e-
gyütt egy szép alkalmat. 

  
Gyermekhét: augusztus köze-

pén gyermekhetet rendeztünk is-
mét. Izgalommal készültünk e-
zekre a napokra. aztán eljött a 
várva várt idő. Már az első napon 
30 körüli létszámmal voltak együtt 
a gyerekek. A mieinken kívül sok 
külsős gyerek is eljött.  

Másnap még többen jöttek el a 
foglalkozásokra. Vidáman vettek 
részt a játékokban, a kézműves 
fogalkozásokon, vagy akár az é-
neklésben, igetanulmányozás-
ban. Isten megáldotta mind a 
négy napot és ezért hálásak va-
gyunk neki. Azért imádkozunk, 
hogy végezze tovább munkáját a 
gyermekek szívében, hogy amit 
hallottak, az meg is maradjon 
bennük. Legyen a szívük jó talaj, 
amiről tanultak is ezen a héten. 

 
Tahi konferencia: minden 

évben megrendezésre kerül, de 
mi, akik távol vagyunk, ritkán 
indulunk el. Most azonban jó 
néhányan úgy döntöttek, hogy jó 
lenne együtt lenni. Egyházunk 
vezetői már év elején jelezték, 
hogy ez alkalommal különleges 
lesz a konferencia. 20 éve volt az 
első MABAVIT találkozó. Test-
véreink nagyon jól meg-
szervezték és mindenki együtt 
örvendezhetett ezen az alkalmon. 
Örülünk, hogy részt vehettünk 
ezen a konferencián. 

 
 
 

A résztvevők 

„Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, 

megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.”  

Böjte Csaba 



5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Úgy tűnik, a gyülekezetünkben 

rendszeres igény van a megújuló 

közös kirándulásokra. Ezzel kap-

csolatban már vannak élményeink. 

Így került sor Tóth Zoltán lelki-

pásztor testvér szervezésében, és 

vezetésével, erre a nyolc napos 

kirándulásra. A kirándulás szá-

munkra is vonzó volt, ezért a mi 

családunk is benevezett.  

Busszal mentünk, a célunk egy 

keresztény üdülőtábor, a romániai 

Bran (Törcsvár) városhoz közeli 

Élim háza. A csoport vegyes ösz-

szetételű volt. A résztvevők fel-

nőttek, gyerekek, gyülekezeti ta-

gok, és gyülekezeten kívüliekből 

állt. Ez a kirándulás reményt 

élesztett minden résztvevőben. A 

cél testi és lelki pihenés, és eljutni 

tervezett helyekre, élményeket 

gyűjteni.  

A program nem csekély koc-

kázattal járt. Az útiterv testi, és lelki 

kihívásnak számított. A legfiatalabb 

résztvevő három éves, a legi-

dősebb pedig nyolcvanhat éves 

volt. Bizalom jellemezte a légkört 

úgy a vezető irányában, mint az 

utazásra benevezettek irányában. 

Lelki közösséggé kívántunk válni a 

nyolc nap alatt Isten vezetése és 

jelenléte alatt.  

Az indulás vasárnap reggel hét 

órakor történt a Csap utca végéről. 

Az út a reménységeink szerint jól 

telt el. Megérkeztünk Arad vá-

rosába. Itt az Aradi Magyar Bap-

tista Gyülekezet tagjainak vendég-

szeretetét élvezhettük. Másnap 

tovább indultunk célunk felé, ahová 

Isten kegyelméből megérkeztünk 

az esti órában. Elfoglaltuk szállás-

helyeinket.  

A szállás nagyon kulturált, tisz-

ta, és az étkeztetés várako-

zásunkon felüli volt. Egész héten 

innen indultunk kirándulásainkra, 

és ide tértünk vissza. Ez a palota 

volt az otthonunk egy hétig. Minden 

nap reggel imaórát tartottunk más-

más testvér vezetésével. Este 

pedig lelkészünk jól felkészült ige-

hirdetését hallgattuk. Az igehirdetés 

témája a párbeszéd különböző 

formáit ismertette. A kirándulások 

kemények, és színesek voltak min-

dennap. Próbára tették a testvéri 

kapcsolatok mélységét. Különböző-

ségeink ellenére igyekeztünk az 

egész idő alatt igazodni, és elvisel-

ni egymást. A közösség jelesre 

vizsgázott - megítélésünk szerint - 

a testvéri szeretetből. Elmond-

hatom, hogy a hazafelé induláskor 

mindenki meggazdagodva szállt be 

a buszba.  

Utolsó célunk a vajdahunyadi 

vár megtekintése, és a Vajdahu-

nyadi Magyar Baptista Gyülekezet 

meglátogatása, és a délutáni isten-

tiszteleten való részvétel volt. Na-

gyon kedvesen fogadtak a test-

vérek, és megvendégeltek ben-

nünket. Másnap hajnalban értünk 

fáradtan, de boldogan élmények-

ben gazdagon haza. 

Ferencz Károly 

 

Jakab 2:17 Róma 8:28  (azokat  
mindennel a jóra segíti az Isten) 

Nekem ez a hét az egymásra fi-
gyelést hangsúlyozta. 

Első esti témánk ez volt: 

„Hozzuk ki egymásból a legjob-

bat… párbeszédben!” 

Úgy beszélgessünk partnerünk-
kel, hogy a beszélgetés előremu-
tató, pozitív legyen! 

A hét közepén a próbatételek-
ben kellett egymásra hagyatkoz-
nunk. Óvni a ránk bízott gyereke-
ket, túrapartnert. Mindenki tettek-

ben is kifejezhette,hogyan tudja a 
másikból a legtöbbet kihozni erő, 

kitartás tekintetében. 

Utolsó napi téma a végső íté-
letre figyelmeztetett. Most még van 
idő. Isten még keres minket. Most 
kell elfogadni a kegyelmet, és hoz-
zájárulni, hogy mások is megte-
hessék ezt. Ez a legértékesebb 
döntés, amit életünkben meg-

hozhatunk. 

Kapusné Erika 

(…) Vasárnap, ott létünk utolsó 
napján az áhítat az ítéletről szólt. 
Amíg élünk, van lehetőségünk a 
megtérésre. Nem lehet komolyta-
lanul venni Isten szavát. Az íté-
letkor szembesülünk dolgainkkal. 
„Ha az Ő szavát halljuk, ne 
keményítsük meg szíveinket…”  

Novákné Erzsike 

Nagyon tetszett az esténkénti 

téma, ami a párbeszédről szólt. 

Úgy érzem, többet kellene egymás-

sal közvetlenebbül beszélgetni. 

Nagyon jól éreztem magam.  

Madarászné Ancsa 

Nagyon jól éreztem magam, 

minden szép volt, különösen az O-

mu csúcsra vezető túra. A testvé-

rek szeretete és segítőkészsége 

meghatott. Még egyszer köszönöm 

a segítséget is mindenkinek.  

Madarász Anikó 

Élménybeszámolók a gyülekezeti kirándulásról 
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Élménybeszámolók...  - folytatás az 5. oldalról  

Utazásunk 1. napján Aradra 
érkezve az ottani gyülekezet 
egyik testvére, lelkes idegenve-
zetőként mutatta meg Arad bel-
városát, nevezetességeit. A gyö-
nyörű épületek, jeles események 
emlékhelyei mind jelentős, dicső-
séges történelmi események hű 
tanúi.  

Testvérünk részéről elhang-
zott egy igen találó mondat. 
(Dióhéjban): „Népünk történelmi 
korszakainak jelzői, egyben jel-
lemzik az akkor élők Istenhez 
való viszonyát is”. Hát, idegenve-
zetőtől nem szoktunk ilyen ér-
tékelést hallani - igen elgondol-
kodtatott. Isten a történelem ura 
is. Ő tudja a „miérteket” és az 
„azérteket” – és jó, ha belátjuk, 
beismerjük hűtlenségünket, eltá-
volodásunkat Teremtőnktől, Meg-
váltónktól. Ez az indítás nekem 
jól esett, s reggel vendéglá-
tóinktól elköszönve indulhattunk 
tovább Régi Nagy Magyarorszá-
gunk legkeletibb széle felé. 

Másnapi utunkban mindkét ol-
dalról elkísértek a hegyek. Dél-
keletről a Kárpátok ifjúkorú hegy-
vonulatai merész magasságokat, 
vad formákat öltve, északnyugat-
ról a szerényebb Erdélyi-érc-
hegység lankásabb vonulatai. 
Folyóink is hűséges követőink 
voltak, előbb a Maros elterülő ka-
nyarulataival, vagy híd alól elő-
bukkanva lepett meg, majd az Olt 

kísért szinte úti célunk végéig. Ott 
HEGY-re érkeztünk fizikai és lelki 
értelemben is. Köszönöm Iste-
nem, köszönöm nektek, test-
véreim! 

Ladosné 

Nekem az egész hét nagyon 

tetszett, jól éreztem magam. Er-

dély gyönyörű a hatalmas he-

gyekkel, sziklákkal. Nagyon szí-

nes izgalmas és változatos volt 

ez a hét a rengeteg látnivalóval. 

Ami különösképpen jó élmény, az 

a királyi nyári rezidencia, nagyon 

sok értékkel és a körülötte lévő 

szép környékkel.  

Madarász Eszter 

Jó volt ott lenni és a játszótér, 

meg a patak is klassz volt. 

Ricsi és Niki 

Erdélyi ottlétünk alatt nagyon 

sok szép és jó emlék van 

bennem, az ami  gazdagabbá 

tett. (a többi cikkben erről 

bővebben is olvashattok.) 

Most azonban nem magáról 

az útról és az ott tartózkodásról 

szeretnék írni, hanem valami 

„másról”, de összefügg a kirán-

dulásunkkal.  

Hazafelé Vajdahunyadon tet-

tünk pihenőt, úgy, hogy a gyüle-

kezetben voltunk együtt a hely-

beli testvérekkel.  

Nagy szeretettel fogadtak min-

ket, nagyon vártak, mindannyian 

örültünk az együttlétnek, szol-

gálatoknak.  

Az istentisztelet végén vacso-

rával ajándékoztak meg, de ez 

azért különleges számomra, mert 

nem egy gyorsabban elkészíthető 

szendvicset készítettek, hanem 

egy extra finom (és remélem, 

hogy nemcsak én éreztem így) 

TÖLTÖTT KÁPOSZTÁVAL. Meg 

is kérdeztem a mellettem ülő és 

vendégként velünk utazó – nem 

gyülekezetbe járó hölgyet -, hogy 

mit szól ehhez a rendkívüli ven-

déglátáshoz, azt mondta, nem is 

tud szóhoz jutni, és láttam rajta is 

a teljes meghatottságot.  

Testvérek, talán szokatlan, 

hogy így kiemeltem mindezt, de 

engem megérintett, úgy éreztem, 

hogy a testvérek nemcsak „felü-

letesen” készültek, hanem teljes 

szívvel-lélekkel tették mindezt a 

nagy hőségben, hogy nekünk így 

is felüdülést adjanak.  

Nagyon hálás vagyok az e-

gész hétért és igyekszem min-

dezt majd hasznosítani.  

Margó   

Teremni végig 
 
Nem akarok korhadó fa lenni, 
száradó ágakkal, gyümölcstelen. 
Teremni vágyom megszakítás nélkül és szüntelen. 
Imádkozni végig, futni kitartón és merészen a célig. 
Nem topogni tehetetlen, körben járni, 
mindig csak várni, várni, várni, 
míg valaki koldusgarast dug a zsebembe. 
Gazdagon szeretném végigjárni az utat. 
Tele marokkal osztogatni, 
soha nem fosztogatni, de mindig adni, adni, 
amíg az áldozatban majd 
szívem megszakad, 
s az ég befogad. 

Szikszai Béni 
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Ifjúsági beszámoló 

Baptista Ifjúsági Nagy-

tábor- Fonyód 

 

Mikor megérkeztem a táborba, 
többnyire olyan dolgok jártak az 
eszembe, hogy itt lesz-e xy, vagy, 
hogy nehogy, szerencsétlenked-
jek az autóval parkolás közben, 
vagy, hogy nincs internet, mi lesz 
most velem. Kicsit komoly-
talannak éreztem mikor a hétfő 
esti alkalmon 700 fiatal közt állva, 
azt énekeltem, hogy „VÁLTOZ-
ZON ÁT A FÖLD”, a saját éle-
temben is nagyon nehezen tudok 
tartós változásokat elérni, nem 
ám, másokat, főképp nem az 
egész Világot átváltoztatni. Nem 
értettem sok mindent, de leg-
inkább azt nem, hogy Isten mit 
vár tőlem. Mikor fiatalabb voltam 
a világ legtermészetesebb dolgá-
nak éreztem azt, hogy Isten 
létezik. És most, ahogy körbe 
nézek, az, hogy hiszek, furcsa. 
Az emberek nem értik, nem 
hisznek, minket pedig bolondnak 
néznek és így elég nehéz bármit 
is tenni. 

Isten ezen a héten sok min-
denre választ adott, világossá tet-
te a feladatomat, feladatunkat: 

„Ébredj fel, most fénylened 
kell, ezért élsz, a Te időd jött el!” 

Ahogy teltek a napok, ennek 
az éneknek minden sora belém 
vésődött. Úgy érzem, fel kell 
ébrednie ennek a generációnak. 
Ebben a táborban kaptunk egy 
nagy löketet ahhoz, hogy bát-
rabbak, nyitottabbak legyünk az 
evangélium elmondására. Az é-
nek így folytatódik: „Ez a him-
nusz, ez a nemzedékünk, rázz fel 
Atyánk, rázz fel népünk, te 

utánad vágyunk, mert meg-
ragadtál!” 

Mikor a hét záró alkalma után, 
kifelé sétáltam a táborból, a 
gondolataim ezen jártak.. az ének 
utolsó sorai: „vár a királyság, vár 
a szabadság, vár az elhívás, a 
történelemformálás, ..VÁLTOZ-
ZON ÁT A FÖLD!” És ekkor, ezek 
a gondolatok már egy kicsit sem 
tűntek komolytalannak és meg-
valósíthatatlannak! 

A napokban Isten ezt az igét 
hozta elém: „..azokat választotta 
ki az Isten, akik a világ 
szemében bolondok, hogy 
megszégyenítse a bölcseket, 
és azokat választotta ki az 
Isten, akik a világ szemében 
erőtlenek, hogy megszé-
gyenítse az erőseket, és azokat 
választotta ki az Isten, akik a 
világ szemében nem előkelők, 
sőt lenézettek és a semmiket, 
hogy semmikké tegye a 

valamiket” 1Kor.1:27-28 

Novák Timi 

 

Nagytábor személyes 

élménybeszámoló 

2010-ben csodálatos dolog 
történt a családunkban: a nagy-
mamám megtért és bemerítkezett. 
Persze, mint unoka hivatalos 
voltam az eseményre. Nagyon 
megható volt a szertartás, el is 
sírtam magam. 

Ettől a pillanattól kezdve, amikor 
hazajöttem többször is elmentem 
az imaházba a mamával. Tóth 
Zoltán igehirdetései nagyon megé-
rintettek, mindig tudott újat mon-
dani, amit személyes üzenetnek 
vettem. 

Első alkalommal találkoztam 
egy rég nem látott kedves isme-
rősömmel: Dorottyával. Ő volt, aki 
először mesélt a táborról, és 
gyorsan el is hívott. 

Féltem kicsit tőle, mert előtte 
még soha nem vettem részt ha-
sonló eseményen. Sikerült jelent-
keznem, és nekivágtam sátorral a 
nagy kalandnak. 

Nagyon jól éreztem magam, a 
somogyi lányokkal is meg-
ismerkedtem jobban. A táborban 
színes programok voltak egész 
nap: megmérethettük magunkat a 
sportban, ügyességben, jókat 
beszélgettünk, nevettünk. Egyik 
nap  a somogyi lányok képe lett a 
nap  fotója. A napunk fénypontja 
mégis az este volt. Dicsőithettük az 
Urat a Karneol együttessel, és 
előadást hallhattunk bölcs embe-
rektől. A szombati nap különösen 
fontos és emlékezetes volt 
számomra. Szenczy Sándor sza-
vai nagyon erősen hatottak rám. 
Úgy éreztem, hogy mi, akik ott 
vagyunk, a 700 hívő fiatal tényleg 
képesek lennénk megváltoztatni az 
országot. Ott álltunk, és leír-
hatatlan volt az érzés, hogy egy Cél 
vezérel bennünket: az Isten 
országa, és igazsága. Azon az 
estén rengeteg fiatal döntött Jézus 
mellett… és én tudtam, amit május 
6-án már eldöntöttem: azt többé 
már senki sem akadályozhatja 
meg. 

Imádkozzunk a többi fiatalért, és 
az országunkért, hogy ne az örök 
kárhozatra ítéltessenek! 

„De egyet teszek: ami 
mögöttem van, azt elfelejtve, ami 
pedig előttem van, annak 
nekifeszülve futok egyenest a cél 

felé.”  Filippi 3:14 

Bársony Patrícia 
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 Szamárfülek és színes ceruzák 

„Boldog, az, akinek ha-
missága megbocsáttatott, vétke 
elfedeztetett.” Zsoltár 32:1  

Orvosa tűnődve nézte a 
hordozható szívvizsgáló EKG ké-
szülék kisodródó szalagját, aztán 
csak annyit mondott pácien-
sének: - Korának és állapotának 
nagyjá-ból megfelelő, de kissé 
lusta a szíve. Többet kellene 
sétálnia. Hetven fölött ez min-
denképpen ajánlatos. Azt hiszem, 
túl sokat ül a könyvei mellett.  

Ő megadóan bólogatott. Sem-
mitől sem viszolygott úgy, mint a 
céltalan sétafikálástól; valahová 
menni, valahová elindulni, az 
más, de csak úgy, kerülgetni a 
háztömböket? Orvosának elkö-
szönőben mentő ötlete támadt: 
olyan keveset lehet a kis uno-
kájával, pedig egy házban laknak; 
mi lenne, ha tanítás végeztekor 
elébe sétálna és hazakísérné. 
Addig is mozog, levegőzik, és 
még beszélgethetnek is.  

Már másnap ott várta nyolc-
éves, szöszi kis unokáját a 
kertvárosi iskola sarkánál. Amikor 
az meglátta, úgy futott elébe, 
hogy derékig érő copfja ide-oda 
hintázott, s huppogott hátán a 
hatalmas táska. Átölelték egy-
mást. A nagyapa egy pillanatra 
megemelte a „hátizsákot”, és 
eltűnődött: melyik viszi a má-
sikat?  

Egykori vékony palatáblájára 
és sovány olvasókönyvére gon-
dolt, amelyek ama „antivilágban”-  
békésen megfértek édesanyja 
készítette színes kanavász szü-
tyőjében. De mégis visszazökkent 
a jelenbe, mert kis unokája olyan 
könyörgően nézet fel rá, hogy 
meg kellett kérdeznie:  
- Baj van angyalom? -  Az el-
szontyolodva bólogatott, és csak 
kertjük kapujában bökte ki: 
- Rosszpontot kaptam az olvasó-
könyvemért, mert zsírpecsét van 
rajta, szamárfüles és piszkos. Ha 
holnapig nem tisztítom ki, intőt 
kapok. Anya biztosan megszid.  

Nagyapa riadtan nézett a még 
riadtabb kék szemekbe. Most 
aztán mi lesz? Menyére gondolt, 
hogyan tudná megengesztelni? 

Maga előtt tolta be hozzá unoká-
ját, és feje felett könyörgően 
nézett a fiatalasszonyra. Az 
tüstént megértette apósa néma 
S.O.S. jelzését, és átkarolta 
hüppögő csemetéjét, aki úgy bújt 
anyja karjaiba, mint madár a 
fészkébe.  
- Na, mi baj Csipetkém? Nagyapa 
óvatosan kihátrált, tett-vett, szösz-
mötölt még a kertben, aztán 
belesett a nyitott ablakon. Bent 
közös és lelkes munka folyt: 
vasalták a szamárfüleket, itatósra 
szívatták a zsírfoltot, radírral, 
kenyérbéllel tisztogatták a köny-
vet.  

Csipet hamarosan ki is futott 
nagyapjához, és boldogan mu-
tatta az újjászületett lapokat:  
-   Anya segített!  
- Ebből már nem lesz intő! – 
dünnyögte nagyapja, megsimo-
gatta a szöszke fejecskét, és 
bement a szobájába. Leült öreg 
foteljébe, amelyben édesapja 
szunyókált egykor.  

Hirtelen nyolc éves kisfiú lette 
ő is. Eszébe jutott, hogy valami-
kor - be régen! - színes ceruzákat 
kapott. Mekkora kincs volt az 
akkor! Rögvest kipróbálta minde-
gyiket. Miután kipingálta a Révai 
Nagylexikon első kötetét, cirádás, 
hófehér cserépkályhájuk kacska-
ringós mintái ihlették munkára. Az 
alkotó művész lelkesedésével 
színezni kezdte azokat. Már 
szépen kifestette az elérhető 
cserepek nagy részét, bár a 
kályha melege miatt olykor pi-
hennie kellett. Éppen hátrálva 
szemlélte művét, amikor várat-
lanul benyitott édesnyja. Rémül-
ten nézte a kályhát, amely mellett 
kisfia büszkén feszített.  
- Mit csináltál? - kapta szája elé a 
kezét - apád mindjárt itthon lesz! 
Ki fogsz kapni tőle! Dermedten 
álltak egymással szemben, s 
édesanyja már indult is valamiféle 
nedves ruháért, amikor nyílt az 
ajtó - és belépett apa. Jó hatvan 
év után is megizzadt a tenyere, 
ha erre gondolt, mert apja igen-
csak rendszerető ember volt, és 
az ilyesmiben nem ismerte a 
tréfát, hamar eljárt a keze. Ám 

édesanyja már ott állt a forró 
kályhának dőlve, mint aki me-
legszik. Férje megcsókolta őt is, s 
majd lehuppant az öreg fotelbe. 
Ilyenkor már rendszerint fáradt és 
éhes volt. Várta, hogy felesége a 
konyha felé induljon, mint máskor, 
de az csak állt szorosan a kályha 
mellett, a verejték is kiverte a 
homlokát.  
- Miért nem ül le, kedves? 
Várhatok az ebéddel, ha akarja.  
- Vagy még nincsen kész? - majd 
csodálkozva kérdezte - csak nem 
fázik? Jó, hogy választ sem várva 
- mégis éhes lehetett - felugrott, 
és kisietett kezet mosni. Ekkor az 
édesanyja felkapta szép, hosszú, 
hímzett szoknyája szélét, és 
villámgyorsan letörölte a színes 
ceruzák nyomát, fiacskája első 
művészi remekét. Aztán lehajolt 
hozzá, magához ölelte, és azt 
súgta neki:  

- Veszek neked egy füzetet, 
abba rajzolj” - és kisietett a kony-
hába.  

A nagyapa visszarezzent a 
jelenbe. Levette szemüvegét, 
sokáig törölgette, mert belepte 
szeme párája. Majd könyves-
polcáról levette édesapja gyűrötté 
olvasott kis Bibliáját, megkereste 
benne a 32. zsoltárt, elolvasta az 
első sorokat: „Boldog az, akinek 
hamissága megbocsáttatott, 
vétke elfedeztetett.”  Egy ideig 
eltűnődött; odalépve édesanyja 
legutolsó fényképe elé, eligaz-
gatta az előtte álló vázában a 
jácintokat, anyja kedves virágait. 
Hirtelen elhatározással egy szálat 
kiemelt, és átvitte menyének, aki - 
biztos, ami biztos - lexikonokat 
rakott kislánya olvasókönyvére, 
hogy a levasalt szamárfüleknek 
nyoma se maradjon; kedvesen 
apósához hajolt és megcsókolta, 
mint egykor az édesanyja. A 
dolgok valahol a Földön vagy az 
égben összeérnek - gondolta az 
öreg, és kiballagott a rózsái 
közé…  

 
Gyökössy Endre:  

„Mai példézatok” című 
könyvéből 

 



9. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

 

Valaki vigyáz rád 

Van egy szólásmondás: az élet 

nem habos torta. Manapság egyre 

gyakrabban, szomorúan, vagy ke-

serűen hangzik el ez a mondat. 

Sokszor szembesülünk azzal az 

érzéssel, hogy kilátástalan az éle-

tünk. Annyi gond, probléma, ne-

hézség zúdul ránk egyszerre, 

hogy legszívesebben feladnánk. 

Valószínűleg sokan átélték már 

ezt az érzést: lefekszem aludni, és 

ne is ébredjek fel. Nincs már 

értelme. Egyedül küzdök valami 

nálam sokkal hatalmasabb erő 

ellen, és nincs segítség. Velem 

senki sem törődik, engem senki 

sem szeret. Egy szavahihető is-

merősömtől hallottam az alábbi 

történetet. 

„Nyár elején történt. Egyik délu-

tán a fiam a markában egy kis 

csupasz verébbel tért haza. A kis 

jószág még élt, forró volt a teste. A 

gyerek könyörgő, nagy szemekkel 

nézett rám: - Anya, kiesett a 

fészekből, most mi legyen? 

 Elöntött a méreg. Minek hozta 

haza ezt a kis madarat? Mit akar 

vele? Hagyta volna inkább ott! De 

a gyerek (félig sírva) tőlem várta a 

megoldást. Na jó, majd vattába 

bugyoláljuk, megpróbáljuk etetni, 

majd csak lesz vele valami. A fér-

jem másképp döntött. Képtelen-

ség, mi nem tudjuk életben tartani 

ezt a madárkát. A garázsunk elő-

terébe már előző évben beköl-

töztek a rozsdafarkúak. Szabad 

estéken szívesen néztük a kis ma-

darak ténykedését. Ebben az év-

ben nem tért vissza minden pár, 

volt egy üres fészek. - Tegyük be 

az üres fészekbe - javasolta a 

párom, aztán majd meglátjuk. 

 Kihoztuk a létrát és a meleg 

kis testet átadtam neki, ő óvatosan 

belehelyezte a fészekbe. Bemen-

tünk a konyhába, és vártunk. A ve-

réb,  elveszítve a másik test, a te-

nyerünk éltető melegét, éktelen ri-

kácsolásba kezdett. Úgy éreztem, 

megbolondulok. Ismét elkapott a 

harag. Elverem ezt a gyereket, ha 

mindent hazahord, gondoltam. 

Egyre csak a magányos fióka riká-

csolását hallottam, szinte már úgy 

éreztem: a fejemen belül kiabál. 

Csaknem feladtam, mondván, pró-

báljuk meg mégis mi életben tar-

tani, amikor megjelentek a rozsda-

farkúak. Rövid szemlélődés után 

gondjaikba vették az árva verebet. 

Ezen a nyáron megadatott a fiam-

nak, hogy nézhette, amint a rozs-

dafarkúak az örökbe fogadott ve-

rébfiókát repülni tanítják.” 

Máté evangéliumában van egy 

mondat: „Ugye, a verébnek párja 

egy fillér, és egy sem esik le 

közülük a földre Atyátok tudtán 

kívül? Nektek pedig még a 

hajatok szálai is mind számon 

vannak tartva. Ne féljetek tehát: 

ti sok verébnél értékesebbek 

vagytok.” 

Ha ezt elhiszem, ha ezt elfo-

gadom, soha nem leszek egyedül. 

Nem lehet olyan nehéz helyzet, a-

melyben ne kapnék erőt, bátorí-

tást. Bármilyen nehéz és problé-

más is az életünk, mindig, minden 

helyzetben belekapaszkodhatunk 

ebbe az ígéretbe.  

Martonné Szászi Ildikó 

 
Hallottad? 

 

Mondd, a mese neked is 

ismerős? 

... ballagott az erdőszélen az 

Ősz, 

felleghajtó köpennyel a vállán, 

csodaszíneket vitt a palettáján... 

Gondosan kezelte az ecsetet, 

úgy festegette a leveleket 

elgondolkozva. 

Lassan ment nagyon 

a földre hullott zörgő avaron. 

 

 

 

Ám a csintalan szellő-gyerekek 

éppen ott hánytak cigánykereket, 

 s a vége mi lett: 

A palettát kezéből kiverték, 

a színeket jól összekeverték, 

és úgy szórták szét az egész 

tájon, 

hogy....szebb lett minden, 

mint volt nyáron! 

Lukátsi Vilma 
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 Gondolatok a tanulásról, tudásról... 

„Amikor Isten be akart mutat-
kozni, akkor mindent kizárt, 
ami lenyűgözhetett volna min-
ket. Gyermekként jött közénk, 
csecsemőnek, ártatlan lény-
nek, törékenynek, kiszolgál-
tatottnak… Keresztre akasztot-
ta hatalmát, hogy senki ne 
menjen hozzá érdekből vagy 
félelemből. Ne várjatok semmi 
mást Istentől, csak azt, hogy 
szeressen és tanítson meg 
minket is szeretni.” (L. Evely) 
 
„A bölcsességet nem úgy 
kapjuk, magunknak kell azt 
felfedezni, oly út után, amelyet 
senki se tehet meg helyettünk, 
senki se tud tőle megkí-
mélni…” (Proust) 
 
„Aki tanul, de nem gondol-
kodik, elveszett ember. Aki 
gondolkodik, de nem tanul, 
nagy veszélyben van.” 
(Konfucius) 
 
„Tanulj a tegnapból, élj a má-
nak és reménykedj a holnap-
ban. A legfontosabb azonban, 
hogy ne hagyd abba a kér-
dezést.” (Albert Einstein) 
 
“Egy tanítvány egyszer így pa-
naszkodott: - Mester, miért 
nem feded fel soha történeteid 
értelmét? 
- Mit szólnál ahhoz – felelte a 
mester -, ha valaki gyümölcs-
csel kínálna, de megrágná, 
mielőtt odaadja neked?” 
(ismeretlen szerző) 
 
 
“Hát van olyan idő, amikor 
nem kell tanulnunk? – kérde-

zed. S én azt válaszolom: 
nincs. De amint tanulni minden 
korban tiszteletre méltó, úgy 
kioktatást kapni már nem 
mindegyikben az. Szégyellni 
való, ha az öreg ember az 
ábécével vesződik: a fiatalnak 
tudást kell szereznie, az ö-
regnek pedig alkalmaznia kell 
ezt a tudást. A szerzés sosem 
elegendő az élethez, tudnod 
kell bánni azzal, amit meg-
szereztél: igazából csak az a 
tiéd, amivel másoknak is a 
hasznára vagy.”  (Seneca) 
 
„Ha még nem csináltál egy 
dolgot, próbálkozz meg vele 
háromszor. Először, hogy le-
győzd a félelmedet. Másod-
szor, hogy megtanuld, hogyan 
kell csinálni. Harmadszor, 
hogy kiderítsd, szereted-e csi-
nálni.”   (Virgil Thomson) 
 
“Ahhoz, hogy felfedezzünk egy 
új kontinenst, készen kell len-
nünk arra, hogy elveszítsük a 
part biztonságát.”  

(Brian Tracy) 
 
„Tanulni és nem gondolkodni: 
hiábavaló fáradság; gondol-
kodni és nem tanulni pedig: 

veszedelmes.”  (Konfuciusz) 

  
„Az olvasással tudást halmo-

zunk fel az agyunkban, de 
sajátunkká az csak a gondol-
kodás révén válik.”  

(John Locke) 

Reggeltől estig 

 

Hadd kezdjem el imádsággal,     
Minden reggel napomat 
Hadd készüljek imádsággal,     
Arra, amit tartogat.      
 
Imádságban kérjek erőt,      
Ha szolgálatba vezetsz,     ,  
Imádkozva induljak a       
Testvérhez, akit szeretsz.      
 
Imádkozva leljek jó szót, 
Más sebére balzsamot. 
Hadd győzzek le imádkozva 
Kételyt, hajszát, haragot. 
 
És ha este imádkozva 
Munkámat bevégzem, 
Imádkozva érintse meg 
Ruhád szegélyét kezem! 

 

(ismeretlen szerző) 

 

„Uram, ne engedd, hogy saját akaratomra, tudatlanságomra, emberi gyöngeségre vagy érdemeimre vagy bármiféle tanácsra 
hagyatkozzam, hanem egyedül csak a Te bölcsességed szent sugallataira. Jóságodban irányíts engem, gondolataimat és 
cselekedeteimet, hogy egyedül a Te akaratod teljesedjék általam, bennem és rajtam. Szabadíts meg minden gonosztól, és 

vezess el az örök életre.  

Szent Anzelm imája 
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Fiatalkori tapogatózások és túlkapások avagy Jézus követése ésszel és ész nélkül 

Mindössze tizenkilenc éves 
vagyok, mégis legalább huszonöt-
ször volt már az életem során 
kormányváltás.  

Igaz, e kormányváltások során is 
mindössze két párt vetekedett a 
győzelemért. Az egyik balga volt...  
a tizenkilenc év nagyobbik részé-
ben ő irányította az életem, de be 
kell ismernem, elég gyatra mun-
kát végzett. 

 Volt ott azonban más is, aki bár 
nem sokat költött a kampányra, 
vezetésével mégis sokkal ered-
ményesebben zártam az éveket.  

- Uram, vedd át az irányítást az é-
letem felett, hiszen Te úgyis a leg-
jobbat tartogatod a számomra. 
Kérlek, légy te a trónuson! 
- Jól van, kedvesem, de akkor 
szállj le!  

- Rendben....(vagy inkább osztoz-
zunk...)  

Hívő barátaim életében gyak-
ran veszem észre döntéshoza-
talnál, hogy amiatt, hogy Isten ve-
zetésében akarnak járni, az Úr 
akaratának eleget tenni, frusztrált-
tá és bizonytalanná válnak. De 
mindezek fényében mégis hogyan 
kéne élnünk és éltetnünk? Elvég-
re is Isten a legtöbbünknek ritkán 
ad annyira konkrét instrukciókat, 
mint szeretnénk, s talán éppen 
ezért érezzük azt, hogy bizonyos 
döntéseknél sokszor " itt a piros 
hol a piros?" játékba torkollanak 
próbálkozásaink.  

Személyszerint azt hiszem, a-
zért nagyon nehéz ez, mert nehe-
zen találjuk meg az egyensúlyt. 
Hiszen a legegyszerűbb az lenne, 
ha ölbe tett kézzel, felpakolt lá-
bakkal a szerda esti Doktor 
House reklámszünetében várnánk 
Istentől az eget rengető változá-
sokat. Isten valóban meg akar 
szabadítani bennünket az aggó-
dás és frusztráltság láncaitól, s 
szeretné akarata által vezetni éle-
tünket, de nem kívánja, hogy azt 
a körülbelül 1,3 kg-ot nyomó szer-
vünket, amelyet kétségkívül nagy 
gonddal teremtett, abszolút fölös-
legesen hordjunk a koponyánk-

ban. A legtöbb hívő bölcsességért 
könyörög (Salamon óta igencsak 
közkedvelt imatéma lett), de ha az 
Atya valóban megajándékoz a 
bölcsességgel, sokszor nem mer-
jük „használni".  

„Szerezz bölcsességet, sze-
rezz értelmet, ne felejtsd el 
szavaimat, és ne térj el tőlük!” 
Péld. 4, 5  

Szinte közhellyé nőtte ki ma-
gát az egyházban a „ha kimész a 
világba" mondatocska, mely szá-
momra mindig is sántított vala-
melyest, hiszen nekem úgy tűnik, 
valamilyen úton-módon én is ép-
pen abba a világba csöppentem, 
amelybe a többi ember. Kezdve 
tehát azzal, hogy sok hívő dal 
mellett rengeteg nem keresztény 
szám is épp úgy meg tud nyugtat-
ni, nem vagyok ellene az orvostu-
dománynak sem. Hiszem, hogy 
Isten gyógyszerek nélkül is meg 
tud gyógyítani, de nem gondolom, 
hogy ha beteg lennék, vissza 
kéne utasítanom az orvosi bea-
vatkozás lehetőségét, mert nem 
személyesen egy mosolygós arcú 
göndör angyalka adta kezembe 
az aszpirint. Belátom persze, 
hogy ezekkel a mondatokkal kissé 
feszegetem a húrt, de mindezt 
csak azért írom, mert szétnézve a 
közvetlen környezetemben nem 
egy ilyen esettel találkoztam, ahol 
ilyen módon – talán provokatívan 
fog hatni –,de a bölcsesség 
hiányában hozott döntés követ-
kezménye egy emberi élet el-
vesztése volt. Isten gyermekéjé.  

Mégis hogyan lehetséges 
megtalálni az egyensúlyt a vezető 
és vezetett szerepek között?  

„Az emberi értelem ter-
vezget, de az Úr adja meg, hogy 
mit mondjon a nyelv. Minden 
útját helyesnek tartja az ember, 
de az Úr megvizsgálja a 
lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, 
akkor teljesülnek szándékaid.” 
Péld. 16. 1-3.  

Az egyensúly mozgatórugója 
tehát az Istennel való napi köz-
vetlen kapcsolat, melynek talp-

köve pedig az alapos igeismeret. 
Olvasva soraimat azt mondod 
magadban: mondj valami újat! En-
nél többet azonban nehéz mon-
dani, a problémásabb része ugya-
nis az ige gyakorlatba helyezése. 
Újra és újra figyelmeztetnünk kell 
magunkat arra, hogy adjuk át 
Istennek a gyeplőt, s hagyjuk 
abba az aggodalmaskodást. Az 
ember tervez. Tervez nívós egye-
temről való diplomát, jó karriert, 
szép családot, jól fizető állást, 
gyönyörű kertes házat. Természe-
tes, hogy mindenki be akarja 
biztosítani magát, azt azonban 
nem árt szem előtt tartanunk, 
hogy alapvetően nem erre a 
világra kell berendezkednünk. A-
míg azonban itt vagyunk, fontos, 
hogy napi kapcsolatban legyünk 
Istennel. Ha hisszük, hogy Isten 
jó, s hogy számunkra is a töké-
leteset tartogatja, késznek kell 
lennünk elfogadni tőle a vezetést. 
Igei vezetést a Bibliából, szemé-
lyes vezetést az imák által véve, 
salamoni bölcsességgel meghoz-
ni döntéseinket – ez Isten akara-
ta. És hogy mi a te személyes 
elhívásod, mi a terve veled a 
Mindenhatónak? Újabb agyon-
gyötört, ám igaznak bizonyuló 
klisével kell zárnom: Isten útjai 
kifürkészhetetlenek. 

Géczy Ráhel (www.parokia.hu) 
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Törd a fejed! 

V Á R L A K 

Á I R D E M 

R D L Ú Y N 

F O K L E Ó 

O B A V A R 

G B A R Á T 

A betűnégyzet most is sok szót rejt minden irányban.  
Azokat keresd meg, melyeknek több jelentése is van! 
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A helyes megfejtők közül az első öt könyvjutalmat kap. 

Eseménynaptár 

Szeptember 2. 16.30:  

Tanévnyitó istentisztelet 
 
Szeptember 29. 15.00: 
Menyegzői istentisztelet 
 
Szeptember 30. 10:00 
Gyülekezeti hálaadónap – 
vendégeink a Soltvadkerti 
gyülekezet szolgálócsoportja 
és lelkipásztora Kelédi Géza 
 
Október 13.  
ifjúsági nap – vendégünk: 
Varga György és felesége 
Anikó.  
Témánk: Hogyan alakítsunk 
kereszténymódon 
párkapcsolatot 
 
Október  14. 10:00 
Házasságok a gyülekezetben - 
a Varga család szolgálatával 
 
Október  21. Vendégségben a 
Bodrogi gyülekezetben 

 
November 3. Kerekasztal 

beszélgetés Molnár Róberttel, 
Szenczi Sándorral és Batiz 
Andrással 

2012-es gyerektábor résztvevői: gyerekek, tanítók 

6 éves Dóra lányom egyik este 

vacsora elõtt fütyörészett. 

- Anya! Tudod, mi ez? 

- Nem. 

Még egyszer elfütyülte. 

- Na! Ismered? 

- Nem ismertem fel. 

- Hát persze! Mert angolul 

fütyültem. 

Egyik nap felhívtam egy 

barátomat valami fontos ügyben. 

Az öccse vette fel a telefont. Azt 

mondta, nincs otthon a testvére, 

ezért megkérdeztem, hagyhatok

-e üzenetet. 

Mire ezt felelte: 

- Sajnos nem, nincs 

üzenetrögzítõnk. 

Gyermekek mondták 


