
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10. 

 
AZ ALBERTIRSAI ÉS A PILISI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA. XIV. évfolyam, 3. szám. 2012. Október 

Kívánságotok felett megáld 
 

Földi életünk egyik mozgatórugója a kívánság. A kívánság nem más, mint egy-egy kitűzött cél 

elérésére irányuló erős vágy. Ez lehet hasznos, előremutató, de lehet haszontalan, mások vesztére 

irányuló. Ahány ember, legalább annyiféle kívánság, de sokszor egy embernek is számtalan lehet. Ezt 

a sokféleséget szemlélhetjük a kívánságműsorokban, de a mindennapi élet forgatagában is. Az embert 

jellemzik kívánságai. Ha közelebbről meg akarunk ismerni valakit, elég, ha vágyairól érdeklődünk. 

 Salamon királynak megadatott annakidején, hogy kérjen, amit akar. Ő „értelmes szívet” kért. 

Tetszett az Úrnak ez a kívánság. Ez nem tartalmazott hosszú életet, gazdagságot vagy az ellenség felett 

való győzelmet. Bizonyára, ha próbát tennénk az emberek többsége ez utóbbi három közül választana, 

ha ugyan nem mind a hármat. Anyagias gondolkodásúak vagyunk, sokszor ez tükröződik még 

legszentebb kéréseinkben, imádságainkban is. Azt kérjük első helyen, amit ráadásban is megkapnánk, 

ha először engedelmes, bölcs szívet kérnénk, vagy az Úr Jézus biztatása szerint először az Isten 

országát és annak igazságát 

keresnénk. Salamon kérése ragyogó 

példa arra, hogy Isten kívánsága 

felett megáldhatja az embert. A 

legszebb azonban az, hogy Salamon 

Istene a Mindenható Úr, ma is él és 

nekünk is felkínálja: „kérjetek és 

adatik néktek!”. 

Milyen kívánságaink vannak? 

Sorainkban is akadnak olyanok, akik 

a nehezedő gazdasági helyzetben 

aggodalmaskodva gondolnak a 

jövőre. Mintha a mi Istenünk csak az állandóan emelkedő életszínvonal mellett tudna rajtunk segíteni. 

Mintha a „ne aggodalmaskodjatok” csak akkorra vonatkozna, amikor a külső körülmények is ezt 

sugallják. Hálás vagyok Istennek azért, hogy nehéz anyagi körülmények között, hatgyermekes 

családban úgy nőhettem fel, hogy naponta tapasztaltuk Isten gondviselő szeretetét. Aki a pusztában 

mannát adott egy egész népnek, ma sem veszítette el hatalmát, erejét, szeretetét. 

 Nemcsak régi, bibliai személyek kiváltsága volt az sem, hogy értelmes és bölcs szívet 

kaphattak. Isten akkor is, ma is mindenkinek adni akarja az „új szívet”, az új gondolkodásmódot. A 

megtérés görög szakkifejezése, a metanoia, szó szerint értelem-megváltozást jelent. A korábbi 

értelemre jellemző: „azt hiszem, amit látok”, az újra: „hiszek, és meglátom az Úr szabadítását”. Éppen 

ezért a megtért ember derűlátó. Igaz, hogy sokszor úgy tűnik, mintha kifizetődőbb lenne a borúlátás, 

mert az emberek mindig jobban felfigyelnek az elégedetlenkedőkre, a mindent bírálókra, az 

aggodalmaskodókra, azonban derűlátás nélkül nem munkálkodhat az ember. Pál apostol azzal biztatja 

a korintusbelieket: „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (I.Kor. 15:58). Jó munkát csak abban a 

bizonyosságban végezhetünk, hogy nem hiábavaló, nem fölösleges, nem lehet eredménytelen. Azt 

azonban nem ígérte Isten, hogy az eredményességet egyre emelkedő bevételben fogjuk tapasztalni. Mi 

sokszor ebben látjuk az eredményességet: magasabb bevétel, nagyobb ház, márkásabb kocsi és 

növekvő takarékbetét. Vajon az így befutott ember eredményes életet élt akkor is, ha ráment családi 

békessége és testi-lelki egészsége? 

folytatás a 2. oldalon 
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 Milyen kívánságod van? Anyagiakban vagy lelkiekben szeretnél először bővölködni? Kérj 

engedelmes szívet Istentől! Ő be tudja tölteni vágyaidat, kívánságaidat, melyet más be nem tölthet, s 

így az állandó elégedetlenség helyett, boldog megelégedésben lesz részed. Az így üdvösségre jutott 

ember számára mindennél fontosabb lesz az emberi életek megmentése. Boldogan végzi földi 

hívatását is, mert a munka istentiszteletté lesz számára, ezért az ereje és tehetsége legjavát akarja adni 

Istennek. Az ilyen ember fáradhatatlanul munkálkodik az odafelvalókért, kátyúba jutott emberek 

megmentéséért. A hívő ember boldog bizonyossága, hogy Isten „mindent megtehet, sokkal 

bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint” (Ef 3: 20). 
Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor 

 

Gondolatok a hálaadás napján 
 

Szokássá vált a baptista gyülekezetekben, így a mienkben is, hogy minden év őszén – általában október 

valamelyik vasárnapján – hálaadó napot tartunk, amikor hálát adunk Istennek a testi, lelki áldásokért. Talán 

sokan nem tudják, hogy ez a szokás amerikai eredetű. Kanadában október második hétfőjén, az Egyesült 

Államokban pedig november utolsó csütörtökén nemzeti ünnep a hálaadás napja. Ezen a napon az amerikaiak az 

első telepesek érkezésére emlékeznek, akik angol és holland puritánok voltak és a vallásüldözés elől menekültek 

az Újvilágba, 1620-ban szálltak partra Plymouthban. Az első tél megpróbáltatásai, a hideg, az idegen, mostoha 

környezet, az éhezés sokuk életét követelte. A wampanoag indián törzs segítette őket a beilleszkedésben, tőlük 

tanulták meg a helyi halászat, vadászat, kukoricatermesztés, a juharszirup-kinyerés titkát. A történet szerint az 

életben maradt 51 telepes az első, Újvilágban eltöltött, viszontagságokkal teli évről 1621-ben az őszi bőséges 

termés betakarítása után hálaadó ünnepségen emlékezett meg. A hálaadás napja az Egyesült Államokban 1863-

ban, Kanadában 1879-ben vált nemzeti ünneppé. Gyülekezetünkben is fontosnak tartjuk a hálaadónapot. Annak 

ellenére, hogy nálunk ennek az ünnepnek történelmi gyökerei 

nincsenek - a baptista közösségben annál inkább -, van mire 

emlékeznünk, hisz tudatában vagyunk annak, hogy amink van: az 

életünk, egészségünk, kenyerünk, munkahelyünk, családunk, 

gyülekezetünk, értékeink, „lelki kenyér” stb. mind-mind a mi 

Urunktól kapott ajándék. Jó okunk van tehát az ünneplésre, 

hálaadásra. Más dolgunk nincs, mint tartalommal megtölteni az 

ünnepet, hiszen még a szokások, a kötelező külsőségek sem 

gátolnak meg bennünket ebben. Ez az ünnep személyes, egyéni, 

mindenkinek annyit ér, annyit jelent, amennyire Isten ajándékait 

értékeli saját életében.  Rajtunk múlik, hogy be akarunk-e lépni az 

ünneplők sorába, vagy nem.  Hálaadónapot ünnepelni akkor lehet, 

ha három kérdésre helyes választ tudunk adni a lelkünkben. Mi az, amim van? Kitől van? Mennyire értékelem 

azt, amim van? Az ünneplés egyfajta leltározással, számbavétellel kezdődik, ami arra vonatkozik, hogy mim 

van? Ide tartozik az életem, a testem, a lelkem, a tárgyi értékek, amit használhatok, amivel rendelkezem, a 

környezet, a család, a személyes emberi kapcsolatok, stb. De miért szükséges a számbavétel? Azért, mert 

sokszor nem vagyunk tisztába azzal, hogy milyen gazdagok vagyunk. Csak azt látjuk, érezzük, amink nincs. Ez 

pedig keserűséget, irigységet, elégedetlenséget vált ki belőlünk. Így pedig nem lehet hálaadónapot tartani, hiszen 

hiányzik az ünneplés tárgya, az ilyen embernek nincs miért hálát adnia. Választ kell adni arra a kérdésre is, hogy 

kitől van az, amim van? Ha a válasz az, hogy „tőlem”, akkor nincs kinek hálát adni, legfeljebb a tükör elé 

állhatok és megveregethetem a saját vállamat… Csakhogy ez önámítás, hazugság! A számbavétel során 

szükséges annak az igazságnak a felismerése, hogy minden, amim van, az nem a saját érdemem, hanem ajándék, 

amit Istentől kaptam. Ennek felismerése nélkül nem lehet ünnepelni, mert nincs kinek hálát adni. Az értékelés a 

harmadik nélkülözhetetlen része az ünneplésnek. Ünnepelni csak az tud, aki nagy kincsnek, gazdagságnak tartja 

azt, amije van; ellenkező esetben az értéktelen dolgokért nincs miért hálát adni. Az értékelés eredménye 

általában függ attól, hogy ki értékel, másrészt attól, hogy mihez történik a viszonyítás. Isten ajándékainak értékét 

az ember megszokott anyagias értékrendjétől eltérően két tényező határozza meg: az ajándékozott 

méltatlanságának a tudata, a másik az ajándékozó személyének a megbecsülése, tisztelete. Isten ajándékai 

felbecsülhetetlen értékek az életünkben, ha tudatában vagyunk méltatlanságunknak, érdemtelen voltunknak, és 

az ajándékozó személyének, aki szeret minket és tudja, hogy mire van szükségünk. Így válik a rossz, a fájdalom 

is értékes ajándékká életünkben. De jó lenne, ha ünneplésünk nem csak a nevében, hanem a szívünkben is 

megfogalmazódó őszinte hálaadás alkalma lehetne, amely folytatódik a hétköznapok örömei, fájdalmai, félelmei, 

viharai között is.  

Adja az Úr, hogy így legyen! 

Közreadta: Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia 

forrás: internet 
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Menyegzői Istentisztelet Pilisen 

2012. szeptember 8-án örömünnepre gyülekezett a pilisi 

gyülekezet testvérisége. A család, a rokonok és sok más 

vendég együtt ünnepelte Dobai Annamária és Pálya 

Szilveszter esküvőjét, az alkalomra gyönyörűen feldíszített 

imaházunkban. Már az ifjú pár bevonulása is szívet 

melengető volt, mindkettőjüket édesanyjuk kísérte és a 

szószék előtt találkozva foglalták el helyüket, immár 

együtt. Az ünnepélyt két szolgálattevő vezette, Szilágyi 

József gyülekezetvezető, aki az igével is szolgált, és 

Tenkely Béla lelkipásztor, aki az esketést végezte. Az 

igehirdetés alapigéje Ruth történetének az a szakasza volt, amikor Ruth hűségéről nyilatkozik 

Naominak. E hűségnyilatkozat alapján szólt az igehirdető a közös életét most együtt kezdő két 

fiatalhoz, ajánlva nekik ezt a mindenekfelett álló szeretetet és hűséget, mert e nélkül nem érdemes 

elkezdeni a közös életet, de ezzel igen, mert ez átsegít és egybeforraszt a nehézségek és próbák idején 

is. Az ünnepélyen ezután az esketési szertartás következett, amelyben a lelkipásztor a külön-külön 

égő, illetve az együtt meggyújtott gyertyákkal szemléltette az egy testté válást, ezt követően pedig az 

ünnepélyes fogadalomtétel, az áldáskérő ima és ének hangzott el, ami most már az ifjú házaspárért 

szólt. Öröm volt nézni ezt a két ifjút és ennek az örömnek a jegyében hangzottak el azok a köszöntések 

is, amelyekkel a gyülekezet, a család és a volt gyermek bibliakörösök kívántak minden szépet és jót az 

új házaspárnak. 

Megható volt hallgatni azt a kizárólag a szűk családból álló, de mégis népes alkalmi énekegyüttest, 

akik énekkel köszöntötték az ifjú párt. Az alkalom végén az ajtóban és az udvaron megrendezett 

szeretetvendégségen mindenkinek alkalma nyílt elmondani jókívánságait, amit újságunk olvasói 

nevében is így fogalmazhatok meg: Kedves Annamária és Szilveszter, azt kívánjuk, hordozzon 

Istenünk a tenyerén benneteket, hogy valóban éljetek szeretetben, békességben, és áldásokban nagyon 

gazdag életet!  

Szilágyi József 

Dóra és Barnabás menyegzője 
2012. szeptember 08-án Monorierdő közelében a Sipító Pihenőparkban, gyönyörű nyárvégi napon 

gyűltünk össze, hogy tanúi legyünk Kovács Dóra és Bánszki Barnabás házasságkötésének. 

A 14-órakor kezdődő alkalom előtt a rokonok és barátok már mind megérkeztek és jó hangulatú 

beszélgetések alakultak ki a ritkán találkozó ismerősök között. Csupán a szervezéssel megbízottak 

serénykedtek, hogy a rájuk bízott részletek is a helyükre kerüljenek. 

Egy számomra értékes gondolatot emelnék ki, amiről Barnát és Dórit is ismerve, szólt az esemény. 

Kevés várakozást követően megérkezett az ifjú pár, akik a megszokottól eltérően, egymást kísérték az 

oltár elé, gitárzene mellett, énekelve.  

A fiatal pár egy hálaadó és dicsőítő Istentisztelet keretében tett vallomást 

egymás és Isten iránti tiszta érzelmeikről. Összekötötték életüket, hogy 

családi egységben tudjanak szolgálni az Úrnak és ezért már előre is hálát 

adtak. Örültek egymásnak, örültek a Velük örülőknek, de leginkább annak, 

hogy életük e szakasza, biztos alapokon nyugodhat. Láthatóan minden 

figyelmüket egymásnak szentelték, de közben mégsem feledkeztek meg a 

meghívott vendégekről sem, így mindenkire jutott az idejükből. Igazán 

áldásos alkalom volt, hisz nem kevés imádság övezte a felkészülést. 

Jó volt látni Nagyszüleink örömét afelett, hogy mind a hat unokájuk 

esküvőjén ott lehettek. Az Ő életük lehet példa mind a hatunk számára a hívő 

és házas élet terén is, hiszen idén ünnepelték 67. házassági évfordulójukat, 

ami Isten gondviselő szeretetéről tanúskodik. 

Kedves Dóri és Barna! 

Kívánom, hogy közös életetek mid végig legyen olyan, mint ahogyan az 

esküvőtök napján indult. Maradjatok az Úr Jézus lábainál, szeressétek 

egymást, ahogyan Ő szeret Titeket! 

Bánszki Péter 
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Süveges Dominik Szilárd – 

gyermekbemutatása  
 

2012. június 24-én örömteli eseményt 

ünnepelhettünk. Süveges Szilárd és 

Adrienn gyermeküket, Dominikot hozták az 

Úr színe elé és ajánlották oltalmába, kérve a 

gyermekre és családjukra Isten áldását. Az 

alkalmon Tenkely Béla testvér végezte az 

igei szolgálatot és ő mutatta be a 

gyermeket. Figyelmükbe ajánlotta, hogy ne 

az aggodalom töltse be szívüket, hanem 

abban a tudatban neveljék gyermeküket, 

hogy Istennek terve volt azzal, hogy rájuk bízta. A szülők pedig keressék Isten akaratát, hogy 

Dominikot az Ő tetszése szerint neveljék.  A bibliakör nevében Süveges Zsolt köszöntötte a családot. 

Fakó-Süveges Tímea 

 

 

„Engedjétek hozzám jönni a 

kisgyermekeket...” 
 

Újabb örömteli esemény történt kis családunkban: 

Judit és Tamás kisleánya, Majtényi Eszter 

megszületett ez év tavaszán.  

Mindannyian nagyon vártuk őt, de legfőképpen 

szülei, akik csodálatos ajándékként fogadták az Úrtól. 

A kisgyermeket 2012. július 29-én, vasárnap délelőtt 

Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor testvér mutatta be a 

gyülekezet előtt, aki e szép alkalomból a következő 

igeverssel köszöntötte a boldog szülőket: „Bizony, az 

ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 

jutalom.” (Zsoltárok 127:3).  

Lelkipásztorunk, szolgálatában kiemelte: egy 

gyermek jellemét és fejlődését nem pusztán a gének 

és a környezeti hatások befolyásolják, sokkal inkább 

az Isten kegyelme az, mely az egész életét 

meghatározza, és az útját egyengeti. Ehhez nagy szükség van az odaadó és példamutató, imádságos 

szívű szülőkre. Eszter bemutatását Judit, Tamás és Nemeshegyi Zoltán testvér hálaadó és áldáskérő 

imádsága tette meghitt alkalommá, melynek záró momentumaként a bibliaköri tanítók és gyermekek 

nevében Ézsaiás könyvének 58. részének 9. versével köszöntöttem Esztert és kedves szüleit. Nagy 

megnyugvást jelenthet ez az ige nemcsak 

szülő, hanem minden ember számára a 

nehéz és kemény helyzetekben. Bármikor, 

bármivel fordulhatunk Istenhez 

bizalommal, akár örömünk, akár bánatunk 

van. 

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért a 

szépséges alkalomért, de még jobban a 

kisleányért, akit Isten ajándékként adott a 

mi kis családunknak. Imádkozunk érte, 

hogy ő is megtalálja az Úr útját, amelyen 

járva örök életet nyer. 

Czibula Mariann 
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Reménység Fesztivál tanácsadói szemmel 
A Reménység Fesztivál számomra nagy megtapasztalás volt. 

Nagyon örültem neki, mert kislányként részt vettem azon az 

alkalmon, amikor Billy Graham hirdette az evangéliumot, és 

izgalommal vártam újra. Aztán amikor tanácsadónak „kellett” 

jelentkezni és Bódis Laci bácsi szólt, hogy ránk – Istvánra és rám 

– is gondolt, elbizonytalanodtam. Hogy lehetnék pont én tanácsadó, amikor a 3 éves kisfiammal 

beszélgetek az Úr Jézusról, rögtön elsírom magam?! Amikor a barátnőimmel beszélgetek együtt 

sírunk. Hát ott is sírni fogok? Akkor nem tudok majd egy szót sem mondani. Nem leszek nagy 

hasznára annak, akinek bizonyságot kell tennem. Ilyen és ehhez hasonló kételyek forogtak a fejemben. 

Aztán végül az jutott eszembe, hogy a jó Atya tudja, milyen vagyok. Senki sem ismer nála jobban, és 

ha még így is használni akar, ha így is ott akar látni a tanácsadói munkában, akkor mért félek? Mért 

vannak kételyeim? Akkor Ő fog segíteni. Olyan valakit fog mellém rendelni, akinek épp az én 

segítségem kell. Ezen fellelkesültem, örültem és megnyugodtam. Lelkesen tanultam és olvastam a kis 

füzeteket, készültem, hogy jó szolgálattevő legyek. Istvánnal elmentünk a fesztivál főpróbájára, 

nagyon jó alkalom volt, rengeteg érdekeset hallottunk, tanultunk. Segítettek a testvérek, hogy 

nagyjából mit mondjunk, hogy vegyük át a kis füzetet a frissen megtértekkel, hogyan bátorítsuk őket a 

folytatásban. Aztán eljött az első „napom” a fesztiválon. Izgultam, mégis nagyon jól éreztem magam, 

úgy gondoltam mindent megtanultam, minden rendben lesz. Tévedtem. Nem jutottak eszembe a 

szavak, nem azt mondtam, amit szerettem volna. A lényeget elmondtam, de mégsem azt és nem úgy, 

ahogy szerettem volna, ahogy kellett volna. Ismét a sírás kerülgetett és nem értettem, hogy miért 

történt így. Hisz megtanultam, készültem, vártam az alkalmat, bizonyságot akartam tenni. Csak arra 

tudtam gondolni, hogy: Istenem, de hát miért? Hát annyit imádkoztam. Mért nem segítettél? A 

következő napon már nem is akartam vállalni a szolgálatot, nem láttam értelmét.  Férjemmel, Istvánnal 

beszélgetve végül meggyőzött, hogy menjek, csináljam, imádkozzak, ne adjam föl. Este autóval 

mentünk a sport arénába, testvérem, Zsolti is jött velünk. Az ő előző napi tapasztalatairól 

beszélgettünk – lévén, hogy ő is tanácsadói szolgálatban van – és azt mondta, hogy ő csak azt kérdezte 

a mellette álló frissen megtért testvértől, hogy „Hogy vagy?, Hogy érzed magad?”. Gondoltam 

kipróbálom. Az alkalom végén, amikor előre mentünk egy 60 év körüli néni mellett álltam. Sírt. 

Megkérdeztem tőle, hogy érzi magát, mit érez? A néni elkezdett beszélni. Gondolatok, érzések, bűnök 

és rengeteg kérdés. Hogy valóban megbocsát-e Isten nekünk mindent? Még a hitetlenséget is? 

Záporoztak felém a kérdések, én nem győztem felelni neki igeversekkel, megtapasztalásokkal. Nem 

sírtam, de egymás után jöttek a gondolatok, amiket mondanom kellett. Éreztem, hogy a jó Isten velem 

van, és Ő üzen Mária néninek általam. Fantasztikus érzés volt. Akkor döbbentem rá, hogy előző este 

nem is azt akartam mondani, amit Ő üzen. Nekem voltak előre „gyártott” mondataim. Milyen sokszor 

azt hisszük, hogy azt tesszük, amit Isten akar, és utólag derük ki, hogy mekkorát tévedtünk és csak mi 

hitettük el magunkkal ezt. Mária nénivel azóta tartom a kapcsolatot. Hol én hívom fel, hol ő hív 

engem. Imádkozom érte, hogy a jó Isten tartsa meg hitében, döntésében, adjon erőt neki nap, mint nap 

felvenni a küzdelmet, és segítsen neki győzni a kísértések felett.   
FST 

 

 

…reménység fesztiválról… 
Örülök, hogy mindhárom alkalmon ott lehettem. Jó volt látni, hogy ebben a rohanó világban is vannak 

emberek, akik szomjúhozzák az igazságot. Megható volt látni estéről estére a sok embert, akik előre 

mentek és engedelmeskedtek a hívó szóra. Vajon én hány ember megtérésében lehetek eszköz? 

Az ezerfős kórus, a dicsőítések felemelők voltak, ezek által is Isten szava szólt. 

Hála van a szívemben, hogy ezeken az alkalmakon számomra is volt üzenete Istennek. 

A dicsőítések alatt úgy éreztem, mintha nem is ezen a földön lennék. Szeretném úgy élni e földi éltem, 

hogy részem lehessen a mennyei kórus tagjának lenni. ”A reményem csak Te vagy, Jézus-a reményem 

csak Te vagy” – kívánom, hogy mindannyiunk reménye Jézus legyen. 

Vincze - Reinbold  Rozvitha 



SÁFÁR 6 2012. Október 

 

Lelkipásztor búcsúztató hálaadó ünnepély 

Albertirsán 
2012. július elsején tartotta az Albertirsa-Pilis körzet testvérisége azt 

a hálaadó ünnepet, amelyben megemlékeztünk Tenkely Béla 

lelkipásztor testvér közöttünk töltött 12 szolgálati évéről. Testvérünk 

előzetesen több okból kérte felmentését a lelkipásztori szolgálat 

végzése alól, amely okok legfontosabbja felesége elvesztése volt. Az 

ünnepélyen nem az elmúlt évek terheiről és próbáiról esett a legtöbb szó, hanem annak örömeiről és 

szépségeiről. Az Istentisztelet liturgusa és igehirdetője Nemeshegyi Zoltán testvér volt, aki 

ideiglenesen a szolgálatot is átvette Tenkely testvértől a körzet ügyintéző lelkipásztoraként. 

Alkalmunkon részt vettek a helyi és a pilisi testvéregyházak lelkészei és Albertirsa polgármestere is. 

Megszólalásukban mindannyian derűs, kedves és szívhez szóló szavakkal köszöntötték- búcsúztatták 

szolgálatát letevő pásztorunkat, kiemelve azt a személyes jó kapcsolatot, amit kialakítottak vele és 

ami, nagyon áldásossá tette az elmúlt 12 esztendőt. Hasonló mondanivalóval szólaltak meg a  

gyülekezetek vezetői és a különböző szolgáló csoportok képviselői is. Végül Tenkely testvér vette át a 

szót megköszönve nemcsak ezt az ünnepélyt, de az elmúlt 12 esztendőt is annak áldásaival és terheivel 

együtt. Hálát adott Istennek ezért a szolgálati lehetőségért, elmondta, hogy ezek után is imádkozni fog 

gyülekezeteinkért és polgári állása mellett, ahogy lehetőségei engedik közöttünk marad segítve 

bennünket továbbra is. Az alkalmat az ároni áldás zárta, volt 

pásztorunk utolsó hivatalában töltött imájaként, majd az ezt 

követő szeretetvendégségen alkalma nyílt mindenkinek 

elmondani felé jókívánságait.  

Gyülekezeteink életében ezzel ismét lezárult egy korszak, de 

nyílik is egy új, amelyben Istenünk szintén feladatokat bíz 

ránk, figyelmeztetve arra is, hogy a Kísértő sem pihen és 

támadni fog bennünket kívülről, belülről egyaránt. Álljunk 

tehát mindannyian egységben, szeretetben azon a helyen 

ahová Urunk állított bennünket, hogy az ő erejével 

vívhassuk meg azt a harcot itt e földön, aminek a végén koronával vár bennünket az Ő országában! 

SZ.J 

„A vidám szív a legjobb orvosság!” 
Az idei év folyamán megtapasztalt odaadás és lelkesedés idén is arra sarkallt bennünket, hogy az 

elmúlt évekhez hasonlóan szervezzük meg a három napos nyári Mosoly Klubot augusztus végén. Az 

ifjúság számos nyári programja megnehezítette a felkészülésünket, mindennek ellenére megérezhettük, 

hogy Isten mellettünk áll és kipótolja a hiányosságainkat.  

Ezen a három alkalmon naponta 25 gyermek vett részt, akik jókedvükkel és vidámságukkal tudatták 

velünk, hogy jól érzik itt magukat. Mindennap énekkel és játékkal kezdődött, amit – írnom sem kell – 

nagy lelkesedéssel fogadtak. A jókedv ellenére sem maradhatott el a komoly lelki „táplálék” sem, ami 

idén a Biblia egyik legfontosabb igeversére épült: a mindannyiunk számára jól ismert János 3:16-ra. 

Egy ószövetségi és két újszövetségi történeten keresztül ismerhették és tapasztalhatták meg a 

gyermekek azt az igazi barátságot és szeretetet, mit Isten ad számunkra Jézus Krisztusban. Az említett 

igevers pedig mindhárom napon végigkísért bennünket aranymondás formájában, amit a tanítássorozat 

végére nagy hévvel mondott vissza nekünk az összes gyermek. Természetesen az ajándékok sem 

hiányozhattak az alkalmak végén, amit egy Mosoly Klubba járó gyermek édesanyja odaadóan és jó 

szívvel anyagilag támogatott. Az utolsó nap pedig bővölködött meglepetésekben: izgalmas pontgyűjtő 

játékok, arcfestés és jégkrém. 

Számomra nagy megtapasztalás volt ezen az alkalmon, hogy Isten a gyengeségeimet az Ő erejével át 

tudja formálni és nem lesznek már azok, hanem erősséggé tudja alakítani őket. Egyedül Benne bízva 

és rá figyelve tudom én is és mindannyian - akik ebben a szolgálatban részt veszünk – végezni ezt a 

korántsem egyszerű és gondtalan, ám annál hálásabb és értékesebb feladatot. 

Nagy köszönettel tartozunk azoknak a testvéreknek, akik imádkoznak értünk, vagy bármilyen más 

módon hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az alkalmak a gyermekek számára felejthetetlenek és 

áldásosak legyenek! 

C.M 
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Ifjúság Balatonszemesen 

Idén az ifivel, a tavalyi évhez hasonlóan szintén Balatonszemesen voltunk egy kedves, helyi 

testvérünk nyaralójában augusztus 12-19-ig. Többünk a Baptista Ifjúsági Nagytáborból érkeztünk.  
Két vonalon gondoltam bemutatni a nyaralásunkat. 

Az egyik vonal a programok: strandolás, aktív pihenés és kikapcsolódás, a másik pedig a lelki épülés, 

gyógyulás és a Mindenható keresése. 

Ami nekem ebben az évben tetszett, hogy színes és sűrű programot alakítottunk ki. Nehéz nem szót 

ejteni a rengeteg fürdésről, vízi biciklizésről, csocsózásról, billiárdozásról, társasjátékozásról, éjszakai 

sétáról. Továbbá az egész hétig tartó angyalkázásról, ami annyit takar röviden: mindenki egy lapra 

leírja a nevét, kalapba tesszük, azután húzunk egy lapot a bennlévő lapok közül és a báránykánkat 

ellátjuk minden féle földi jóval, mind ezt titkosan és körmönfontan. 

Azonban személyes meglátásom szerint ez a nyaralás koránt sem ért volna nekem annyit, hogy ha nem 

lett volna személyes csendességem az Úrral, és nem beszélgettem volna a többiekkel az Úrról. Volt 

lehetőségünk minden reggel egymás buzdítására válaszolni imával. Ugyan néha úgy tűnt nekem, hogy 

hasztalan erőlködés, azonban hálás vagyok, hogy a reggeleket az ige mellett kezdhettük el. 

Engem a hét folyamán a Filippi levélből buzdított az Úr és döbbentett rá arra; "szükségem van Jézusra 

és meg akarom érteni az evangéliumot!". Pál szeretete és imádkozó lelkülete szégyenített és szégyenít 

meg mindmáig, amikor ezt olvasom; "Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék 

bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és 

kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által 

Isten dicsőségére és magasztalására" (Filippi 1:9-11). 

Kívánom és imádkozom azért, hogy mind az ifi és mind a gyülekezet tudjon így közbenjárni 

egymásért, amíg Jézus vissza nem jön értünk, és el nem ragad minket magához! 

Benedek Gergő 

 

Gyászhírek 
2012. május 11-én hívta haza Mindenható Urunk Lőrincz Julianna (szül: Halász Julianna) 

testvérnőnket hosszú türelemmel viselt betegség után 86 éves korában. Testvérnőnk leányánál Bódis 

Piroskánál élt életének utolsó 15 évében Pilisen.   

Temetése május 25-én volt az albertirsai baptista temetőben. A ravatalozóban Mike Sámuel 

kecskeméti lelkipásztor szolgált igével, Sinka Csaba kispesti lelkipásztor ismertette életútját, a sírnál 

pedig Halász Ferenc nagyváradi gyülekezetvezető testvér szólta a vigasztalás üzenetét. Az alkalmon 

Tenkely Béla helyi lelkipásztor és az énekkar is szolgált. 

 

Csorba Ferenc testvérünk 2012. szeptember 1-jén hallotta meg a hazahívó szót leánya Vincze Judit 

pilisi otthonában, ahol életének utolsó hónapját töltötte. 

Testvérünkön rövid idő alatt hatalmasodott el a betegség, amit türelemmel viselt családja odaadó 

ápolása mellett. 

Temetése szeptember 5-én volt a pilisi evangélikus temetőben, ahol Szűcs Sándor szatmárnémeti és 

Tenkely Béla lelkipásztorok szolgáltak. 

 

Megrendülve értesültünk özv. Bódis Lászlóné (szül: Bódis Ilona)  

gyászhíréről, aki 82 éves korában augusztus 30-án költözött tragikus 

hirtelenséggel az égi hazába. Testvérnőnket mindig elevennek, 

mozgékonynak, vidámnak ismertük, aki korát meghazudtoló 

frissességgel élt és szolgált közöttünk. 

Temetése szeptember 8-án történt a pusztaújlaki baptista imaházban, 

illetve a helyi temetőben ahol Bodor Sándor lelkipásztor és a helyi 

református lelkésznő hirdette Isten vigaszt adó üzenetét. 

Testvérnőink és testvérünk emlékét szeretettel és hálával őrizzük 

szívünkben, családtagjaiknak, hozzátartozóiknak pedig ezúton is kívánjuk Istenünk áldó és vigasztaló 

szeretetét. 

Sz.J. 
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SÁFÁR 1 2012. Április 

 

 
Sziasztok kicsik és nagyok! 

Ez az oldal csak a tietek! Itt minden nektek és rólatok szól! 

Jó szórakozást hozzá! :D 

Rajzpályázat:  
Noé bárkája 

Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Miért bocsátott Isten 

özönvizet a földre? 

• Honnan tudta Noé, hogy 

leapadt a víz? 

• Mit jelentett az égen a 

szivárvány? 

Várom megfejtéseiteket: Zsolti 
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 TALLÓZÓ 

Istennel való kapcsolatod elhidegült…  
Olvasd el figyelmesen! Isten színe előtt elcsendesedve, vizsgáld meg önmagadat minden mondatnál! 

Légy kíméletlenül őszinte önmagaddal szemben!  

- ha nem szívesen beszélsz lelki dolgokról;  

- ha szívesebben forgolódsz világi társaságban, mint hívők között; 

- ha kerülöd az imaórákat, és csak egyszer egy héten, vasárnap veszel részt istentiszteleten; 

- ha kapva-kapsz az alkalmon, amikor onnan is elmaradhatsz; 

- ha a munkát az Úrért inkább lelkiismereted megnyugtatására végzed, és nem az Ő dicsőségére, 

nem a gyülekezet épülésére; 

- ha minden igehirdetőt kritizálsz, az egyik nem elég intelligens, a másik nem elég közvetlen, a 

modora oktató és egyhangú. A harmadik túl személyes és mindig csak erkölcsöt prédikál;  

-  ha arra ügyelsz, hogy mások ne tekintsenek téged szűklátókörűnek, de azzal nem törődsz, 

hogy ezzel hűtlen és engedetlen vagy az Úr iránt; 

- ha nem félsz a kísértésektől és játszol a veszéllyel; 

- ha elismerést és megbecsülést keresel, és mindig tudni szeretnéd, hogy mit gondolnak, és mit 

mondanak rólad; 

- ha könnyen ítélkezel egyesek nyomorúsága felett, ahelyett, hogy imádkoznál értük; 

- ha nem mersz figyelmeztetni, amikor látod a bűnt, mert attól félsz, hogy kicsúfolnak, de attól 

nem félsz, hogy hallgatásoddal megszomorítod Istent; 

- ha nem tudod elviselni, ha a hibáidra rámutatnak és mindenáron igazolni akarod magadat.  

- ha türelmetlen vagy és fölényes a mások hibáival szemben; 

- ha Bibliádat már csak megszokásból olvasod és nem vonatkoztatod magadra; 

- ha más könyv jobban érdekel, mint az Ige; 

- ha kifelé többnek akarsz látszani, mint ami otthon vagy; 

- ha az örök élet helyébe mulandó értéket helyezel; 

- ha megrestültél Isten szolgálatában, és csak mentegedet magad; 

- ha a tévtanok elterjedése miatt már senkinek sem akarsz hinni; 

- ha elveszítetted a Szentlélek örömét és buzgóságát; 

- ha Isten fenyít, te a saját bajoddal vagy elfoglalva, ahelyett, hogy tisztulást keresnél; 

- ha elismered ugyan, hogy a bűn megkörnyékez és elejt, de nem szaladsz el attól; 

- ha mindent elismersz, de nem változol meg; 

Ezek biztos jelei annak, hogy lelki életed meghanyatlott, és visszaestél! 

 

A hit 
„Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?” (János 11:40)  

Valahányszor egy új lépést teszel előre a hitéletedben, ráakadsz valamire hétköznapi 

körülményeidben, ami hitednek kereken ellentmond. A józanész nem hit és a hit nem józanész. Az 

egyik természettől való, a másik szellemi. Tudsz-e bízni Jézus Krisztusban ott is, ahol józan eszed nem 

tud bízni? Bátran kiállsz-e Jézus Krisztus kijelentései mellett akkor is, ha a mindennapi élet tényei azt 

kiáltják: „Ez hazugság!”? Fent a hegyen könnyű kimondani: „Ó, igen, én hiszek Istenben, hogy Ő 

megteheti.” – de újra le kell jönnöd a démonoktól megszállt völgybe és szembe kell nézned olyan 

tényekkel, amelyek hitedet gúnyosan kikacagják. Valahányszor hitem programja tisztán áll előttem, 

mindannyiszor keresztezi valami, ami ellene mond. Mondd ezt: Hiszem, hogy Isten minden 

szükségemet kielégíti, – aztán fussak kifosztottan, minden kilátás nélkül, hadd lássam, kiállom-e a 

hitpróbát, vagy még valamivel alacsonyabbra esem vissza. A hitet ki kell próbálni, mert csak harcok 

által lehet személyes tulajdonoddá. Milyen próba előtt áll most a hited? A próba vagy azt bizonyítja 

majd, hogy hited valódi, vagy megöli a hitedet. „Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik” (Máté 

11:6). Végcélunk, hogy higgyünk Jézusban! Bízzál benne rendületlenül, akkor mindaz, ami ér, erősíti 

majd a hitedet. Hitéletünk folytonos próbatétel és az utolsó nagy próba a halál. Bárcsak mindig 

csatarendben tarthatna meg Isten. A hit kibeszélhetetlen bizalom Isten iránt, amely még álmában sem 

gondol arra, hogy Ő nem fog mellettünk állni.  

Oswald Chambers (Közreadta: B.P.Sz.Sz) 
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Isten szeretete és csodája az életemben 
Részletek egy beteg naplójából (1 rész) 
 

Nemrégen észrevettem, hogy mellemben két csomó tapintható. Nagyon megijedtem, féltem, hogy 

rosszindulatú és mellrákom van. Felhívtam a mammográfiát és időpontot kértem. Három hét múlva 

mehettem vizsgálatra.  

Volt három hetem az aggodalomra, a kétségre. Többször gondolkodtam azon, mi a jobb? A 

bizonytalanság, vagy ha biztos rossz hírt mond az orvos. Nagyon nehéz volt számomra a következő 

néhány nap. Ráadásul ekkor kaptam a hírt, hogy egy közeli jó ismerősöm meghalt rákban. Féltem, 

hogy nemsokára velem is ez fog történni. Sokat imádkoztam, és kértem Istent, hogy ne legyen rákom. 

Abban reménykedtem, hogy ad olyan Igét, ami megerősít ebben a reménységben. Nem így történt.  

Ehelyett vigasztalását, bátorítását tapasztaltam meg. A 23. zsoltárban ezt olvastam: „Ha a halál 

árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.”  

Vagy Filippi 1: 9-10-ben: 

„Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, 

hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára.” 

Isten megmutatta, hogy most nem az a legfontosabb, hogy rákos vagyok-e vagy nem, meggyógyulok-e 

vagy nem, hanem az, hogy a lelkem milyen állapotban van. Vajon tiszta és kifogástalan az életem? 

Hogy lát engem Isten? Szégyennel töltött el, amikor magamba néztem. Az elmúlt időben olyan 

sokszor előfordult, hogy minden más 

fontosabb volt számomra, mint 

Istennel tölteni az időmet, a 

Bibliaolvasás sokszor kötelességszerű 

volt, az imaéletem sekélyes és sivár. 

Meg kellett látnom, hogy nem elég, 

hogyha nem követek el nagy bűnöket. 

Épp ilyen fontos az, hogyha Isten rám 

néz, elégedett legyen velem, és 

örömét lelje bennem. Vajon 

törekedtem arra minden nap, hogy 

Isten gyönyörködhessen az 

életemben? Hiszen, ha szeretünk 

valakit, igyekszünk örömöt okozni 

neki. Egyáltalán, milyen az én 

szeretetem Isten iránt? Mennyire 

hiszek az Ő szeretetében, gondoskodásában?  

Eszembe jutott Róma 8:28: 

„…Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” 

Hiszem ezt? Bízok ennyire Istenben? Ha az orvos közli, hogy rákos vagyok, el tudom mondani, hogy 

ez is a javamra szolgál? 

Elmondtam Istennek, hogy mennyi félelem, aggodalom van bennem, és kértem, hogy segítsen rajtam. 

Ezen az estén a következő Igét olvastam: 

I János 4: 18 

 „Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet 

egészen kiteljesedik, minden félelmet kiszorít belőlünk. Ha valaki fél, igazában attól fél, hogy Isten 

meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen.”   

I János 4: 18 

Megértettem, hogy félelmünket Isten képes elvenni. Imádkoztam és könyörögtem, hogy szűnjön meg 

bennem a félelem, legyen teljes a szeretet, és Isten töltse be úgy a szívemet, hogy ne maradjon helye 

az aggodalomnak. Ekkor megszűnt bennem a félelem, az aggodalom, éreztem, hogy mint egy burok, 

úgy körülvesz a szeretet, a békesség, és bár tudtam, hogy az orvos mit fog mondani, eltűnt a szívemből 

teljesen a félelem.  

Talán még soha, vagy csak a megtérésemkor éreztem Isten közelségét ilyen mértékben.  
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Néhány nap múlva újabb Igevers erősített meg:  

V. Mózes 31: 8 

 „Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne 

rettegj!” 

Ha Isten velem, mi okom van a félelemre? Csodálatos az, hogy aki a Világ ura, akinek egy pillanat, 

hogy csillag galaxisokat alkosson, vagy semmisítsen meg, törődik velem, szeret engem, és gondot 

visel rólam. Úgy éreztem magam, mint egy kismadár, aki a viharban kiesett a fészkéből, de egy erős 

ember lehajolt, felvette, és most már a kezében tartja, a tenyerében öleli, és biztonságban van.  

  

Elérkezett a nap, amikor mammográfiára mentem. Valóban az volt, amire felkészített Isten: vizsgálat 

után közölte az orvos, hogy a forma és tapintás alapján biztos benne, hogy rosszindulatú daganatom 

van, és le kell venni a mellemet. Azt tanácsolja, hogy mielőbb keressek onkológust és sebészt.  

Onkológust nem ismertem, de egy hívő sebészt igen, akiről tudtuk, hogy Isten megáldotta munkáját, 

életét. Úgy érzem, ez a legfontosabb egy orvosnál is. Felhívtuk, és már másnap fogadott. Ő, és az 

onkológus is megerősítette az első diagnózist, és mielőbbi műtétet javasoltak.  

Számomra is hihetetlen, de az a békesség, és szeretet, amivel Isten megajándékozott, azóta is tartott és 

semmiféle aggodalom, félelem nem volt bennem. Mikor az orvosi vizsgálatra indultam, reggel Bibliát 

olvastam és a következő igeszakaszt olvastam: 

Sámuel második könyve 22:1-7                                                                                                                        

„Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, 

hatalmas szabadító és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az 

Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körül vettek a halál 

örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelékei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. 

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta a hangomat 

templomában, kiáltásom a fülébe jutott.” 

Számomra ezek a mondatok nagyon nagy ígéreteket tartalmaznak. Úgy érzem Isten kiszabadít a sír 

kötelékeiből, a halál csapdáiból. De ha mégsem tenné, azt biztosan tudom, hogy az örök haláltól 

megváltott engem, és Hozzá kerülök. Most ezt is el tudom fogadni, és semmi sem köthet annyira a 

földhöz, hogy nem engedném el, ha Isten ezt kérné.  

Az orvos szeretete, és az, hogy Isten áldásával búcsúzott, rendkívül sokat jelentett számomra.  

A műtétig még három hét volt és ez az idő rendkívül sok áldást hozott. A gyülekezet egy csoportjával 

együtt üdültünk, majd sátormisszió volt, és ez alatt Isten újabb és újabb Igékkel ajándékozott meg: 

34. Zsoltár 5-9  

„Az Úrhoz folyamodtam és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre 

derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden 

bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és 

lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” 

 

Megtapasztaltam azt, amiről a zsoltáros írt. Megmentett a rettegéstől, és egy percre sem éreztem azt, 

hogy magamra hagyott volna. Érzem, hogy Ő jó, és Nála boldog vagyok.  

Szeretetét abban is tapasztalom, hogy újabb és újabb bátorítással, vigasztalással halmoz el, amikor egy 

kicsit is elszomorodom, vagy megingok. Egyik nap, amikor éppen szomorú voltam, a következő 

idézetet olvastam: 

„Nem az a fontos, hogy Istent megértsük, hanem hogy megajándékozzuk Őt feltétlen bizalommal.” 

Tudom, hogy egyszer majd eljön az az idő is, amikor meg fogom érteni Isten tetteit, de most a 

bizalom, a feltétel nélküli engedelmesség ideje van.  

Spurgeon azt mondta: „aki Istennel jár, nem vész el.” 

Így szeretnék én is az úton maradni, és nem elveszett állapotba kerülni.  

Egy másik idézet szerint a hit a próbák által erősödik. Bár a próbákat egyikünk sem szereti, de jaj 

nekünk, hogyha hitünk még egy kis mustármagnyi sincs.  

(Az Újszövetségi idézeteket az egyszerű fordításból idéztem, ez a fordítás az ismert Igéket is új 

tartalommal töltötte meg.) 

Nemeshegyi Zoltánné 
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Innen – onnan 

Ki látja a fehéret?  

Egy bibliaórán az igehirdető felmutatott egy fehér papírlapot, amelyen egy kis fekete pont volt. 

Megkérdezte a hallgatóságot: Mit látnak? Egy fekete foltot – felelték mindnyájan. És miért nem a 

fehér lapot látják? Az sokkal nagyobb, mint a fekete folt! 

Tanulság: keressük a jót másokban és imádkozzunk azért, hogy a kis fekete folt eltűnjön.  

 

Nem vágtam le  

Egy hívő ember – akiből mindig csak úgy áradt a hála – bekötött ujjal ment az imaórára. Alaposan 

megvágta az ujját. A többiek várták, hogy vajon most miért lesz majd hálás. Ő pedig felállt és így 

szólt: Drága barátaim, ma megvágtam az ujjamat, de hála Istennek, nem vágtam le! 

 

A kisfiú és a sárkány 

Billy Graham írja a „Békesség Istennel” című könyvében: 

Valahányszor megkérdeznek, hogy honnan tudom azt, hogy 

Isten ki és mi, eszembe jut egy kisfiú története, aki kiment a 

mezőre, hogy sárkányt engedjen fel. Szép idő volt, éppen 

alkalmas erre a játékra. Élénk szél fújt és fehér bárányfelhők 

kergetőztek az égen. A sárkány mindig magasabbra szállt fel, 

míg végül eltűnt a felhők között. Egy ember megkérdezte a 

kisfiút: Mit csinálsz? A sárkányomat bocsátottam fel – 

válaszolta. Felengedted a sárkányt? Honnan tudod, hogy még 

ott van? Hiszen nem látod! – Nem – mondta a fiú -, nem látom, 

de itt-ott egy rántást érzek a zsinóron és így biztosan tudom, 

hogy még ott van.  

Ne egy másik ember szavát tartsd Isten szavának. Keresd Istent 

saját magadnak, és szíved bensőséges rezdüléseiből meg fogod 

érezni az Ő jelenlétét! 

 

Indiánok pszichológiája 

Egy író útleírásában elbeszéli:  

Több napos megerőltető gyaloglás után indiánjaim, akik a 

málhát cipelték, leültek az őserdő szélére és semmi pénzért nem 

voltak hajlandók továbbmenni. Béremelés, húskonzervek, 

könyörgés és szemrehányás, mind hiába volt. Végül is közölték 

velem különös magaviseletük okát. Azt állították, hogy az ő 

lelkük a nagy iramban lemaradt, nem tudta a gyaloglás tempóját 

követni. Ezért ők most csendesen leülnek és megvárják, míg 

lemaradt lelkük utoléri őket. Ezek az indiánok jobban értettek 

lelkük gondos ápolásához, mint mi. Pedig nem volt alkalmuk 

mélyenszántó előadásokat hallgatni, vagy lélektani tanulmányokat folytatni. Nem abból fakad-e a mi 

nyomorúságunk, hogy lelkünk a hétköznapok tülekedésében és rohanásában messze lemarad 

mögöttünk? Nem kellene nekünk is alkalmat adni lelkünknek, hogy „utolérjen” bennünket? Az esti 

órákban, vasárnap vagy szabadság idején várjunk elcsendesedve, míg lemaradt lelkünk újra utolér 

minket.  
Közreadta: Bánszki Jánosné 
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Ragyogj! 

 

Ragyogj, 

mert szeretetre születtél, 

mert az élet hordozója lettél, 

Ragyogj, 

mert érzelmek élnek benned, 

értelmet adva az életednek. 

Ragyogj, 

hogy erőt sugárzó lényed 

szülője lehessen a 

reménynek. 

Ragyogj, 

mert a közöny sivársága 

nem vethet árnyat a 

napsugárra. 

Ragyogj, 

mert szép vagy és 

ragyognod kell! 

Mert lelkedben rejtett csillag 

tüzel, 

Ragyogj, mert Isten üzenete 

vagy! 

Szebb lesz tőled a világ, s 

boldogabb! 

 


