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1. Ne kényeztess el! Tudom, nem 

kaphatok meg mindent, amit 
szeretnék. De szeretnélek Téged 
próbára tenni, és megtudni meddig 
mehetek el. 

2. Ne félj akaratommal 
szembeszegülni. Ezt szeretem, mert ez 
tartást ad nekem. 

3. Akadályozz meg rossz szokások 
felvételében. Szeretnék biztos lenni 
abban, hogy te azokat eleve ismered 
és elutasítod. 

4. Ha csak lehet, ne kritizálj engem 
idegenek előtt! Szavaidra jobban 
figyelek, ha azokat négyszemközt, 
halkan mondod, csak nekem. 

5. Ne szomorodj el, ha azt 
mondom, hogy nem bírlak! Ez nem 
személyednek szól, hanem erős 
akaratodnak, amellyel le akarsz 
teperni. 

6. Ne tulajdoníts különösebb 
jelentőséget hangulatváltozásaimnak! 
Csak arra valók, hogy figyelmedet rám 
irányítsák. 

7. Ne morgolódj! Ha ezt teszed, 
úgy védekezem, hogy süketnek 
tettetem magam. 

8. Ne tégy soha gyors ígéreteket! 
Gondolj a csalódásaimra, ha ígéreteid 
nem válnak be. 

9. Ne légy következetlen! Ezzel 
teljesen elbizonytalanítasz és bizalmam 
megrendül benned. 

10. Ne vágj a szavamba, ha 
kérdezek valamit! Ha így zavarsz, nem 
biztos, hogy legközelebb is téged 
kérdezlek majd meg. 

11. Ne gúnyolódj félelmeim fölött! 
Tényleg félek. De te megnyugtathatsz, 
ha megkísérled, hogy megérts. 
 

L á b n y o m o k  
 

Ismeretlen szerzőtől 

 
Álmomban Mesteremmel 
tengerparton jártam, s az életem 
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: 
két pár lábnyom a parti homokon, 
ahogy Ő mindig ott járt énvelem. 

 
De ahogy az út végén visszanéztem, 
itt – amott csak egy pár láb nyoma 
látszott, éppen ahol az életem 
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. 

 
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: 
„Amikor életem kezedbe tettem, 
s követődnek szegődtem Mesterem, 
azt ígérted, soha nem hagysz el engem, 
minden nap ott leszel velem. 
S most visszanézve, a legnehezebb 
úton, legkínosabb napokon át 
mégsem látom szent lábad nyomát! 
Csak egy pár láb nyoma 
látszik ott az ösvényen. 
Elhagytál a legnagyobb ínségben?” 

 
Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett: 
„Gyermekem, sose hagytalak el téged! 
Azokon a nehéz napokon át 
azért látod csak egy pár láb nyomát, 
mert a legsúlyosabb próbák alatt 
téged vállamon hordoztalak! 
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Tanítványságunk t i tka  

 
Beszámoló a vakációs gyermek-bibliahétről 

 
Ebben az esztendőben is nagy sikert 

aratott gyülekezetünk gyermekei között a 
vakációs gyermek-bibliahét, melynek témájául 
idén Pál apostol megtérése és missziói útja 
szolgált alapul, így lett a hét anyagának címe a 
„Végtelen utazás.” 

A Szentírásban leírt missziói utak 
segítségével egy képzeletbeli utazáson mi is 
elkísértük Pál apostolt. Tanúi voltunk annak, 
hogy Saulból, miként lett Pál apostol. Milyen 
módon szólította meg őt az Úr Isten a 
damaszkuszi úton, és vaksága által, hogyan késztette az Úr arra, hogy jobban 
hallgasson, a belső, lelki hangra, az Úr Isten szavára, mely megérteti vele, hogy 
neki nem a keresztyének üldözése a feladata, hanem őt is arra választotta, ki az 
Úr önmagának, hogy másokkal megismertesse az evangéliumot, akár testi 
szenvedések árán is. 

Együtt hallgattuk, hogy miképpen tett bizonyságot istenhitéről 
Jeruzsálemben a gyülekezet előtt imádságban.  

Elkísértük Lisztrába, ahol a pogányok között hirdette az igét, és betegeket 
gyógyított, úgy, hogy nem várt érte dicséretet, nem bízta el magát, hanem, az 
Úrra irányította az emberek figyelmét. 

Térképünk segítségével nyomon követtük, hogyan jutott el az evangélium 
Európába; az első város, mely itt befogadta a páli tanítást, Filippi volt. Bár az 
itteni szolgálata nyomán börtönbe került, társával, Silással együtt, ám erős hitük 
ebben a helyzetben is megtartotta őket, mert az Úr úgy intézte ügyeiket, hogy 
csodálatos módon megszabadultak a rabságból és közben még emberek is 
megtértek az Istenhez. 

Ám üldöztetése tovább folytatódott, Rómába kellett volna mennie, hogy a 
császár előtt tisztázza magát, de egy hajótörés következtében mégis Málta 
szigetén kötnek ki, ahol újabb csodálatos dolgok történtek vele és társaival. 

Pál apostol missziói útjához hasonlítottuk a mi keresztyénségünket is. Talán 
mi nem utazunk olyan sokat, mint ahogy azt az apostol tette, de mi is naponta 
emberek között élünk és járunk, akik még mindig sok pogány szokást 
gyakorolnak. A mi tanítványi feladatunk pedig az, hogy a magunk közösségében 
naponta tudjunk bizonyságot tenni Isten erejéről, hatalmáról, szabadításáról. 

Keresztyén 

 

Végtelen utazás 
 

Vakációs gyermek-bibliahét 
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Arról, hogy tanítványságunk titka abban 
rejlik, hogy Ő kiválasztott bennünket 
önmagának, hogy megismerjük az Ő akaratát 
és megismertessük azt másokkal is. Hogy ne 
tévutakon járjanak az emberek, hanem 
hallják és értsék meg Jézus szavát: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet.” Aki 
Jézust keresi fel az élete útvesztői között, az 
megtalálja a helyes utat, mely Istenhez vezeti 
őt. 

Ezért mondtuk el minden nap végén 
jókívánságképpen, áldásként a Péld. 6,22-t: 
„Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha 
felébredsz, irányítsa gondolataidat az Úr! 

A bibliai történetekkel való ismerkedés 
után, minden nap új aranymondást és a 
témához illő éneket tanulhattunk a kántornő 
segítségével a templomban.  

Ezt követően – nagyobb gyülekezeti 
terem hiányában – minden délben 
átvonultunk a kultúrotthonba, ahol közös 
ebéd elfogyasztásával, kézimunkák 
készítésével, papírhajtogatással, közös 
játékkal, vetélkedőkkel folytatódott a napi 
program. Az idén még csapathimnuszok és 
csapatzászlók is készültek, melyek a 
vetélkedő részét képezték. 

A hét folyamán 75 különböző, 3 és 14 év 
közötti gyermek vett részt a foglakozásokon, 
és 17 ifjú segítette munkánkat, kik közül 
néhányan felüdülésképpen a szombati napon 
részt vettek egy ifjúsági csendesnapon 
Értarcsán. Megköszönjük lelkes segítségüket, 
de köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, 
nagyszülőknek, nőszövetségi tagoknak is, 
akik naponta gondoskodtak arról, hogy 
gyermekeinknek a lelki táplálék mellé ebédet 
is kínálhattunk.  

Külön köszönetet mondunk a Kiskereki 
község Önkormányzatának, akik egy héten át 
rendelkezésünkre bocsátották a kultúrotthont, 
és a gyermekek hétvégi jutalomcsomagjába 
ők biztosították a tanszereket is. 

Isten tegye áldottá gyermekeink és 
gyülekezeti tagjaink életét, hogy az ilyen 
közös programok által, ne csak egymáshoz, 
de Istenhez is egyre közelebb kerülhessünk. 

 
Oroszi Magda 

lelkipásztor 

J á t é k b o l t b a n  
 

„Az Úrnak öröksége a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.” (Zsolt.127,3) 
 

A szülők, munkából hazafelé rohanva, beesnek a játékboltba. Egymás 
szavába vágva kérik az eladó tanácsát: 

– Tudja, egész nap dolgozunk. 
– A gyereknek születésnapja lesz... 
– ... és valamilyen értelmes játékot keresünk neki. 
– Aminek örül..., 
– és amivel sokáig elvan. 
– Olyasmire gondoltunk, ami... 
– elfeledteti vele az egyedüllétét napközben... 
A megértő eladó rájuk mosolygott: 
– Nagyon sajnálom, de boltunkban szülőket sajnos nem árusítunk... 

 
 

M i é r t  n e m  s z ó l t á l  h a m a r a b b ?  
 

A férj egy izmos ember, haragjába beleremegett a föld és a modora nem 
valami megnyerő. A feleség gyengéd, érzékeny asszony. Amikor 
összeházasodtak, a férj minden téren gondoskodott a családról és a feleség 
példásan nevelte a gyermekeket. A gyermekek felnőttek, kirepültek a családi 
fészekből... Sok ilyen családi történet van. 

Amikor már minden gyermek kirepült, az asszony ajkáról eltűnt a mosoly, 
napról napra gyengébb és törékenyebb lett. Nem volt étvágya és egy szép napon 
nem is tudott felkelni az ágyból. 

A férje aggódott és bevitte feleségét a kórházba. 
Orvosok és híres specialisták is megvizsgálták. Egyiknek sem sikerült 

megállapítani a kór okozóját. Csak a fejüket csóválták, és egyre ezt hajtogatták: 
– Hm! 

Az utolsó specialista kihívta a betegszobából az izmos férjet és kijelentette: 
– Nekem az a véleményem, hogy a feleségének elment az élettől a kedve. 
Az erős férj szó nélkül visszament a szobába, odaült a beteg asszony ágya 

szélére, megfogta a kezét. A vékony kis kezecske szinte eltűnt a nagy marokban. 
Majd harsogó hangon így szólt a feleségéhez: – Neked nem szabad meghalnod! 

– Hát miért nem? – kérdezte az asszony halk suttogással? 
– Azért nem, mert szükségem van rád! 
– Hát miért nem szóltál hamarabb? – kérdezte halkan a feleség. 
Attól a pillanattól kezdve az asszony szemmel láthatóan gyógyult. Az orvosok 

meg azon törték a fejüket, miféle betegségben szenvedhetett a szegény feleség? 
 
Nem kell megvárni a holnapot, hogy valakivel közöljed: szereted! Tedd meg 

azonnal! Ne gondolj arra: „Feleségem, fiam, lányom... ezt úgyis tudják.” Talán 
tényleg úgy is van. Téged zavarna, ha gyakrabban hallanád? Ne nézd az órát, 
vedd a kezedbe a kagyló és telefonálj haza: „Én vagyok, és csak azt akarom 
mondani, hogy nagyon szeretlek.” 

 
A szeretet életet jelent! 
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