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S z ü l e t é s n a p j u k a t  e b b e n  a  h ó n a p b a n  ü n n e p l i k :  
 

Kozma Jánosné (Lea) 3-án 
Bódis Józsefné (Ancsa) 4-én 
dr. Somogyvári Ágnes 4-én 
Dergez Péter 20-án 
dr. Lemle Zoltán 20-án 
Dahn Thomas 23-án 
Dahn Sophie 26-án 
Ráczné Kalányos Gyöngyi 27-én 
Rácz Gergő 30-án 

 

E l m ú l t  h ó n a p b a n …  
 

B i z o n y s á g t é t e l ,  m e l y  j ú l i u s  1 0 - é n  h a n g z o t t  e l  
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” 

 Lukács19:10. 
Amikor az Útmutatót fellapozva megláttam ezt az igét a mai napra, különös öröm 

töltötte be a szívemet. Nagyon aktuális üzenet ez az én életemben. 13-án, szerdán 
születésnapom lesz, akkor leszek 9 éves. 2002. július 13-án találkozott az életem Jézus 
Krisztus Megváltó szeretetével, így különleges születésnapi ajándékká lett számomra a 
mai bizonyságtétel lehetősége. 

Számomra ennek az igének az üzenete 3 szó, egy célhatározós szerkezet, és 1 sze-
mély köré csoportosítható. 

elveszett 
megkeres                            azért jött                       az emberfia /Jézus Krisztus/ 
megtart 
Ezekről szeretnék szólni néhány gondolatot. 
Elveszett: Hallottuk a felolvasásban (Lukács 15, 1-10) az elveszett juh, illetve az el-

veszett drahma példázatát. 
Palesztina egyenetlen ország, tele sziklákkal és hegyekkel, melyeket keskeny, mere-

dek ösvények szelnek át. A legelők gyérek és kicsik, ezért könnyen elbarangolhatott, 
vagy lemaradhatott egy-egy állat a nyájból. A pásztor nélkül maradt juhok teljesen 
védtelenek voltak a vadállatokkal szemben. A magára maradt juh tehát halálra volt 
ítélve. 

Elveszett = veszélyben, mégpedig halálos veszélyben van. 

É v i  J e l i g e   
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” Róma 12,21 
 

E g y h á z u n k  É v i  J e l i g é j e :   
„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádko-

zásban állhatatosak.”  Róma 12,12. 
 

R e n d s z e r e s  p r o g r a m j a i n k :  
 

Kedden 1700 órakor bibliaórát tartunk Hidason 
Szerdán 1730 órakor házi csoport Kőszegiéknél. 
Csütörtökön 1700 órakor házi csoport (változó helyszín). 
Pénteken Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz  
Szombaton ifjúsági óra - időpont egyeztetés szerint 
Vasárnap 930 imaóra, és 1000 órakor istentisztelet lesz Pécsett, 1500 órakor Hidason. 
        Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van.  
                Minden harmadik vasárnap Siklóson 1800 órakor istentiszteletet tartunk  
Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni.   
 

S z e p t e m b e r i  p r o g r a m j a i n k :  
 

Augusztus 28-án Úrvacsorai istentiszteletünk lesz (szeptember 4.-e helyett). 
Szeptember 4.-én és 11.-én a vasárnapi istentiszteleteken helyettesítés lesz 
Szeptember 13-14-én lelkésztalálkozó lesz Dombóváron 
 

M é d i a  h í r e k :  
 

Szeptember 11-én Metodista magazin műsor lesz a TV1 és TV2 adókon 
Szeptember 30-án Metodista félóra műsor lesz a Kossuth Rádióban 13 óra 30-kor 
 

F e l h í v á s  
 

2011. októberében országos népszámlálás lesz, ahol a vallási, felekezeti hovatarto-
zást is megkérdezik. Kérjük, hogy amennyiben jó szívvel egyházunkhoz tartozónak érzi 
magát, úgy a 38. kérdésre (Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi ma-
gát?) válaszolja azt, hogy a Metodista Egyház, tegye ezt akkor is, ha a kérdezőbiztos-
nak válaszol, és akkor is, ha elektronikus úton tölti ki a kérdőívet! 
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Isten irgalmas szeretetével fordul a bűnös, elveszett ember felé. 2002 júliusában 
azért mentem Tiszaligetre, mert Jézus keresett engem. 

Megkeres: Isten nem fizikai értelemben keres bennünket, hiszen pontosan tudja, 
hogy hol vagyunk. Ő a szívünket vágyik megnyerni szeretetével. Erről beszél nekünk 
kereszt. Jézus halála és feltámadása elmondja nekünk, mennyire szeret minket Isten. 
Jézus megfeszített, szegekkel átütött kitárt karja:  az Atya ölelésre kitárt karja, 

hazahívó szava 
nyitott ajtó a Mennybe. 

Azt üzeni: látod, ennyire szeretlek, életemet adtam érted. „Nincs nagyobb szere-
tet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” János 15:14. A kereszt ragad meg 
bennünket, ami soha nem történne meg, ha Isten nem törődne velünk ennyire. Isten 
nem akarja, hogy emberek, (te és én) bűneik miatt kizárassanak az eljövendő Isten 
országából. 

Hans Joachim Eckstein: „Isten tökéletes szeretete valójában hitünk megtartó alapja. 
E szeretet az, amely a keresztről szóló beszédet örömhírré teszi.” 

Ha megtalálhatja életünket, öröm van a mennyben. Üdvösséget ad neked, áldás le-
szel családod számára, öröme lesz az angyaloknak. 

Lukács 15:10: „Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen meg-
térő bűnösnek.” 

„Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” 
Zákeus történetének a végén olvashatjuk mai igénket. Jézus azokat keresi, akik el-

veszettek a bűnben és még nem ismerik Őt, a Megváltót. Jézus azért jött, hogy segítsen 
nekünk megtalálni az Istenhez vezető utat. Jézusnak a kereszten kiömlött vére az egyet-
len lehetőség arra, hogy bocsánatot kapjunk bűneinkre. Ez történt Zákeussal, amikor 
Jézus megállt a fa alatt, amelyre felmászott. Zákeus látni akarta Jézust. Bűnös volt, 
senki nem szerette. A bűn elszakította Istentől és megrontotta kapcsolatát az emberek-
kel. 

Jézus felismeri Zákeus szíve mélyén a vágyakozást a megtérés és az igazi élet után. 
Ehhez a kezdeti hithez szól: „Zákeus szállj le hamar, mert ma a te házadban kell meg-
szállnom.” Zákeus! Ma érted, miattad jöttem erre. Megkerestelek, mert adni akarok 
valami jobbat! 

Ez történt velem is 2002- ben, Tiszaligeten. Jézus meglátta reménytelen életem fá-
ját, amelyre felmásztam, látta szívemben a változásra való vágyat. Beszélt hozzám: 
Csilla, mássz le végre elrontott életed roncsairól, mert ma a te életedbe kell beköltöz-
nöm! 

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsoltár 37:5.) 
Ezzel az igével nyitott számomra utat egy megváltozott élet felé. Életre szóló, döntő 

A drahma példázata azt üzeni: 
Elveszett = nincs meg, nincs a helyén, hiányként jelenik meg. 
Sem a juh, sem a drahma nincs tudatában elveszett voltának, de azt látjuk, hogy a 

pásztornak, az asszonynak fontos, értékes, keresi, utána megy és nem nyugszik, amíg 
meg nem találja. 

 „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.” Ézsaiás 53, 6 
Jézus nélkül, a jó pásztor nélkül az én életem / a te életed is elveszett. Tévelygek, 

megyek a magam útján, a magam akarata szerint. Isten akaratát nem ismerem, vagy 
figyelmen kívül hagyom. Bűnös vagyok, elveszett, hiányzom Isten országából, nem 
vagyok a helyemen. Így van ez akkor is, ha ennek nem vagyok tudatában. Lehet, hogy 
jól megy az életem, sikereim vannak a munkahelyemen, családomban, gyülekezetem-
ben stb. Jó az egészségem, jól megvagyok.  

Harminc évig én is úgy éltem, hogy nem tudtam: elveszett vagyok, és halálos ve-
szély fenyeget. De Jézus, a jó pásztor tudta ezt, és elindult a keresésemre. 

Minden elromlott, összezavarodott körülöttem, és bennem. Hét év után a házassá-
gom válságba került - megcsaltak, megaláztak; ha fizikailag nem is, de lelkileg hatal-
mas, megrendítő erejű pofonokat kellett elszenvednem. 

Kétségbeestem, nem találtam kiutat. Szabadulni szerettem volna, de egyre remény-
telenebb helyzetbe kerültem. Vergődtem, és egyre több sebet kaptam, mint a tövises 
bokrok között vergődő juh. A gaz(ság) szinte fojtogatott. 

Találtam látszólagos megoldásokat: 
- alkohol: rengeteget ittam, hogy elmeneküljek a fájdalom elől.  
- okkult dolgok felé fordultam, például agykontrol (hála Istennek sikertelenül)                      
- öngyilkos gondolatok: gyűjtöttem gyógyszert is hozzá 
- gyilkosság gondolata foglalkoztatott: vagy én, vagy inkább ő haljon! 

Utólag visszatekintve is beleborzongok abba, hogy milyen mélyre süllyedtem akkor. 
Az elrontott éltemért másokat okoltam, pedig én voltam reménytelenül elveszett. 

Akkor még nem tudtam, hogy Ő, az Emberfia azért jött… értem jött! Pedig Jé-

zus életének, születésének, halálának és feltámadásának célja volt: azért jött, hogy az én 
elveszett életemet megkeresse és megmentse. Azért jött, hogy rám találjon, bekötözze, 
megtisztítsa, begyógyítsa életem sebeit. Azért jött, hogy hazavigyen. Azért jött, hogy 
benne, általa az életem találkozhasson az Atya szeretetével. 

 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16 

Értem élt, értem halt meg a kereszten, értem támadt fel! Azért jött, hogy ne vesszek 
el, hanem éljek. Érted élt, érted halt meg a kereszten, érted támadt fel. Azért jött, hogy 
ne vessz el, hanem élj! 
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követel tőlünk anélkül, hogy erőt ne adna a megtételéhez. Jézus parancsa sohasem 
életet rombolni, hanem életet megtartani, erősíteni, gyógyítani akar.” 

Nem mindig értem, mi miért történik velem, de tudom, hogy bízhatok Istenben. 
Tőle van minden. 

Ő az, aki formálja az életemet. 
Ő hívott el gyermekek közötti szolgálatra, ő ad erőt és tudást ehhez. 
Ő van jelen az életem minden napjában 
Édesapám halála eddigi életem legfájdalmasabb eseménye volt. Isten ezt is áldássá 

tudta formálni az életemben. 
Házasságom kudarca nehezen gyógyuló sebeket hagyott hátra, de Isten teljes, végső 

gyógyulást adott ebből Svájcban. 
Megtanultam megbocsátani, elengedni. Megtanultam bízni Isten szeretetében: Ő 

soha nem hagyott magamra, megbocsátotta hűtlenkedéseimet. Átadtam neki a pénz-
tárcámat – a tized fizetése óta anyagilag teljes biztonságban élhetek, mindig van elég. 
Lassan nyitottá válok mások felé. Tudom: „Akik Istent szeretik, azoknak minden javuk-
ra szolgál.” (Róma 8, 28) 

Megtapasztaltam: „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja 
őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,7) 

Mindaz, ami velem eddig történt: 1) Közelebb vitt Istenhez 
     2) Felkészített arra a próbára, amelyben most 

vagyok. Édesanyám betegségének elhordozására.  
„Isten soha nem ígéri, hogy megkímél a szenvedéstől, de ígéri Szentlelke bátorító je-

lenlétét.” Max Lucado 
Tudom: Istennek ezzel a betegséggel üzenete van az én életem számára és édes-

anyám élete számára is. Tudom: Szentlelke által velem, velünk van. Mindaz, amit eddig 
átéltem, megtapasztaltam a Vele való járásom során, most erőforrásommá lett, hogy 
megálljak ebben a próbában. A reménységben örvendezzek, a nyomorúságban legyek 
kitartó és állhatatos az imádságban, hogy Krisztusból erőt merítve erősíteni tudjam 
édesanyámat, Öcsémet. Imádkozom azért, hogy ők is meglássák Isten munkálkodását: 
mert Ő munkálkodik! A CT vizsgálat eredménye: a daganatok mérete zsugorodott, 
számuk csökkent!  

Jézus Krisztus megkeresett, szeretete, kegyelme által: MEGTART. Olyan alap, 
olyan kőszikla ez, amelyre életet lehet építeni, CSAK erre lehet ÉLETET építeni. 

3) Zákeus és Jákób életében jól látható jele volt az Istennel való találkozásnak. 
Zákeus bűnbánatra jut, üdvösséget kap, a rabolt pénzt visszaadja, szétosztja. Jákób: 
csípőcsontja kifordult, sánta maradt. De ennél sokkal fontosabb az, ahogy az Ézsauval 
való találkozásakor látjuk: szeretet és alázat jellemzi. 

fontosságú találkozás volt ez. Jézus neveden szólít, mert ismer; szeretettel néz rád, mert 
az övé vagy. Őt nem érdekli, hogy mások milyennek látnak, hogy te milyennek gondo-
lod magadat. Csak az őszinte, bűnbánó szívedet keresi. Azért jött, hogy megkeressen. 
Testvérem, téged megtalálhatott – e már?  

A Jézussal való találkozásnak következménye van, döntési helyzetet teremt. 
Engedem-e, hogy kézbe vegye és meggyógyítsa az életemet? Ha mellette döntök, 

változik az életem. Megtérés: minden a helyére kerül – Istentől rendelt helyére. Jézus 
átveszi az uralmat az életem felett, hogy megtartson. 

Jákób (ahogy ma olvastuk – 1 Mózes 32, 25, 31) Találkozik Istennel, és ennek kö-
vetkezménye van: 1) Isten új nevet ad neki 

                       2) megáldja őt 
                       3) a találkozásnak látható jele lesz Jákób életében. 
2002. júliusában, Tiszaligeten találkoztam Isten szeretetével. Július 13-án a vele va-

ló találkozásom döntésre hívott: a tábor mottója az volt akkor: „Válaszd hát az életet”, 
és ez valósággá lett számomra. Az Úrra hagytam utamat, bíztam, bízok benne, Ő mun-
kálkodik. 

1) Új nevet kaptam, mint Jákób. Jákóbot Isten Izraelnek nevezi. Amióta Jézust be-
fogadtam a szívembe, Isten úgy szólít: gyermekem. (Azelőtt: ellensége voltam, elve-
szett) Eleinte úgy gondoltam erre a napra, erre az eseményre, hogy megtértem, átadtam 
az életemet, minden rendben, sínen vagyok. Később ráébredtem, az a nap csak a kezdet 
volt. Meghatározó, sőt döntő fontosságú esemény, de csak az út kezdete. Isten kezébe 
vette az életemet, és megkezdte bennem gyógyító, helyreállító munkáját, formál, alakít, 
ad és elvesz, hogy még jobbat adhasson. Meg akar tartani. 

2) Az én életem számára is áldást hozott a Vele való találkozás. Ígéreteinek tárháza 
megnyílt előttem. (Biblia) 

Kettőt idézek most: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 
akik a Krisztus Jézusban vannak.” (Róma 8, 1) 

„Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1, 6)   
A megtérésem után sok akadály, nehézség és buktató következett az életemben. El 

is buktam néhányszor. Újra és újra meg kellett térnem, egyre nagyobb részt adva át 
életem irányításából Istennek. Még imádkozom azért, hogy ez az átadás teljességre 
juthasson bennem. Fájdalmas leckék, még fájdalmasabb pótvizsgák során lassan maga-
sabb osztályba léphettem. Sok még a tanulni valóm, de Isten türelmes tanítóm. Hálás 
vagyok Istennek azért, amit az elmúlt 9 évben végzett az életemben. Ma már nem 
vagyok ugyanaz az ember, mint aki akkor voltam, de már tegnapi önmagamhoz képest 
is közelebb vagyok hozzá. Hálás vagyok a nehézségekért is, mert tudom, hogy ezek is 
Istentől rendelt utamnak részei. Ahogy Dietrich Bonhoeffer írta: „Jézus semmit sem 
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G y ö r k ö n y  T i n i  t á b o r  2 0 1 1 .  j ú l i u s  1 8  –  2 1 .  
Felelősség magadért, felelősség másokért!  

 
Ez volt annak a tábornak a címe, mottója, amelyen 14 (6 lány, 8 fiú) tini  és három 

tanító volt együtt Györkönyben.  
A tanítás három síkon futott:  
1) Reggel áhítatot tartottunk, melynek igei alapja az Úrtól tanult imádság volt. 

Minden reggel két–két kérdéssel foglalkoztunk Kőszegi László vezetésével. Az áhítatok 
fő gondolati iránya a tinik egyéni felelősségtudat fogalmának kialakulása, megerősítése 
volt.  

2) A délelőtti és esti tanítások igei alapjául Dániel könyve szolgált. Ezeken az al-
kalmakon a személyes és kollektív felelősség felfedezése és megerősítése volt a cél igei 
tanítás alapján. A délelőtti tanító Kovács Róbertné Csilla, az esti tanító, a tábor vezető-
je, Gyurkó József lelkész volt.  

3) A délelőtti tanítások elmélyítése kiscsoportos beszélgetések, játékos vetélkedő 
formájában. Itt a személyes és kollektív felelősség játékos gyakorlására, személyes be-
szélgetések, a tiniket foglalkoztató kérdések megbeszélése állt a középpontban. A cso-
portokat a három tanító vezette.  

A felelősségvállalás tanítása már a tábor nyitásával elkezdődött. A tábor rendjének 
kialakításába bevontuk a tiniket is, ők határoztak meg szabályokat és döntötték el a 
„büntetést” is, a szabály ellen vétők számára. (Pontos érkezés a foglalkozásokra, figyel-
mes részvétel az alkalmakon, csendben, illetve az esti csend betartása- büntetés: moso-
gatás, asztal leszedése) büntetésre végül nem került sor. Voltak szobafelelősök, terítésért 
felelősök, illetve az alkalmak kezdését jelző csörgődob-felelős. Emellett elmondhatták 
kéréseiket is. Ők javasolták például a csendes pihenőt délután. 

Sokat énekeltünk, volt „tábori indulónk” is: „Az Úr van itt” kezdetű ének vezette be 
alkalmainkat.  Az áhítat előtt, a tanítások kezdetén mindig énekeltünk, és a tinik egyre 
lelkesebben vettek részt ebben. A játékok, énekek, tanítások során is szerettük volna 
tudatosítani a tinikben, hogy valóban jelen van az Úr a táborban, mi az Ő nevében 
vagyunk együtt. Mi tanítók arra törekedtünk, hogy ez ne csak a tanításban, kimondott 
szavainkban, de személyes példánkon keresztül is láthatóvá váljon. Reggelente az éb-
resztő előtt mi hárman imádságban voltunk együtt a gyermekekért, a táborért, egymá-
sért. Megbeszéltük a napi programot, egymást segítve gondoltuk át a tanítások irányát, 
törekedve arra, hogy mindazt, amit előzetes felkészülésünk során elgondoltunk, a tábor 
eseményeinek fényében aktualizáljuk, természetesen teret engedve a Szentlélek munká-
jának bennünk és a tanulókban egyaránt. Fontos erőforrásunk volt ez a reggeli együtt-
lét, és az a tudat, hogy itthon testvérek imádkoznak értünk. Köszönjük mindenkinek, 

Vajon az én életemben van-e látható jele annak, hogy találkoztam Istennel? Erre 
nem tudok válaszolni. Remélem, van. Ismeri-e a fa önmaga gyümölcsét? Én se tudom 
megítélni, vannak-e, milyen gyümölcsei vannak az életemnek? A fa áll a helyén és teszi 
a dolgát. Istentől kapott küldetését így tölti be: gyümölcsöt terem. 

Ha Jézus Krisztus megváltoztathatta az életemet, akkor felelős lettem másokért, tö-
rődnöm kell az elveszettekkel. Azért imádkozom, hogy az életem életet teremjen, hogy 
áldássá lehessek a rám bízottak számára. Ez Jézustól kapott küldetésem betöltése. 
„Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet.” Máté 28, 19 

Jézus keresni fogja a gyümölcseimet. Vajon mit talál majd? Milyen fához hasonlít-
ható az életem? 

Alma: ízletes, másokat is tápláló, felüdítő gyümölcsökkel? 
Dió: jó a közelében lenni, mert erővel, élettel tölt fel másokat. Mellette megpihen-

het a fáradt? 
Fűz: elszívja mások életerejét? 
Hárs, akác: már messziről vonzó az illata, örömet ad, gyógyít? 
Ezt Isten tudja, és talán azok, akik az életemet szemlélik.  
„Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” 
Tudod-e, hogy nélküle elveszett vagy? Téged megtalálhatott-e már? Kezébe vehet-

te-e már az életedet, hogy megtartson és elkészítsen ama napra? Az Emberfia – Jézus 
Krisztus. Te hogyan ismerted meg Őt? Ki Ő? Hiszem, hogy eddig Róla tettem bizony-
ságot. Jézus Krisztusról, Isten Egyszülött Fiáról. Számomra Ő: az életem Ura, az Atya 
szerelmes levele az életem számára, maga a szeretet, lelkem jegyese… 

Jákób azt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” (31.) 
Nekem, nekünk már nem kell attól tartani, hogy Isten látása halált hoz, hiszen Jé-

zus Krisztusban Ő volt az, aki közel jött hozzánk. Jézus Krisztusban az Ő arcát szem-
lélhetem, azért, hogy éljek! 

Jézus, a jó pásztor, aki azért jött, hogy engem, az elvesztettet megkeressen és meg-
tartson; az életét adta értem. Ahogy a Filippibeliekhez írt levél 2:6-11.- ig olvashatjuk:  

„Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Isten-
nel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, 
és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, 
és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;  és minden nyelv vall-
ja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” 
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Vajon az én életemben van-e látható jele annak, hogy találkoztam Istennel? Erre 
nem tudok válaszolni. Remélem, van. Ismeri-e a fa önmaga gyümölcsét? Én se tudom 
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het a fáradt? 
Fűz: elszívja mások életerejét? 
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és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;  és minden nyelv vall-
ja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” 
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H e t e s e n  –  „ b e v e t é s e n ”  2 0 1 1 .  a u g u s z t u s  1 0 - 1 3 - i g    
 
Immáron nyolcadik alkalommal - a Hitmélyítő csendesnapok folytatásaként - egy 

ifjúsági evangelizációs munkacsapat „bevetést” végez, ami azt jelenti, hogy a fiatalok 
felkeresnek családokat, a falu lakóit, énekelnek nekik, imádkoznak velük (ahol ezt 
igénylik), és meghívják az esti evangélizációra. Idén Hetesen került erre sor. A szolgálók 
csoportja két helyi, aktív fiatalból, 7 vendég fiatalból és három serdülőből állt. 

A bevetés célkitűzése volt a gyülekezet megerősítése, és a faluban élő emberek meg-
hívása a Jézussal való találkozásra. 

Az esti evangélizáció témája: Találkozás a hegyeket mozdító Jézussal. 
Alulról vagy felülről? "Újonnan kell születnetek!"  
Mozdulatlanságból – mozgásba: „Vedd az ágyadat, és járj!” 
Sötétségből – világosságba: „Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában!”  
Halálból – életre: „Vegyétek el a követ! Lázár, jöjj ki!”  

Az evangélizációs szolgálatot Kovács Zoltán, a két utolsó alkalmat - Kovács testvér 
elfoglaltsága miatt - a tábor vezetője végezte. A zenei szolgálatot a Kürtöspusztai ci-
gány fiatalokból álló gitár együttes a helyi lelkész, Kurdi Zoltán vezetésével végezték. 

Az esti evangélizáció alkalmával halálos betegségéből való gyógyulásáról tett bi-
zonyságot Jónás testvérünk. Hálás szívvel hallgattuk a hála szavait és a végén saját 
nyelvén énekelve dicsőítette Jézust, az orvosok orvosát. A záró istentiszteleten megem-
lékeztünk arról, hogy a kápolna 15 évvel ezelőtt készült el, és lett felszentelve.  

aki imádságban gondolt ránk, a táborra. 
A tanítás mellet jutott lehetőség játékra is. Nem maradt el a fiúk számára a foci 

sem. A lányok helyette inkább sétáltak, a játszótéren játszottak. Minden délután a 
csendes pihenő után a csoportok feladatot kaptak. Három kérdésre kellett naponta 
választ keresniük a faluban a helyi emberektől. Ételeket gyűjtöttek, lelkészek neveit 
kérdezték és a faluban a metodistákkal kapcsolatos emlékeket „kutatták”. Jó visszhang-
ja volt ennek a gyermekek és a falusiak részéről is. 

A lelki táplálék mellett a testi táplálék is fontos volt. Reggelinkről és vacsoránkról 
Marika néni (Kovács Zoltán szekszárdi metodista lelkész feleségének, Gabinak az édes-
anyja) gondoskodott nagy szeretettel. Ő osztotta az ebédet is, amit a faluból hoztak 
nekünk. A mosogatás is az ő feladata volt, bár ebben minden nap akadt segítsége a 
gyermekek közül. Hálásak voltunk Marika néni szeretetteljes jelenlétéért, hűséges 
szolgálatáért. 

Utolsó este a tanítás végén, lehetőséget kaptak a tinik arra, hogy döntést hozzanak 
saját életükkel kapcsolatban. Választhattak: 1) a helyükön maradnak, jelezve, hogy 
nem kívánnak változtatni életükön 2) az egyik asztalhoz ülve jelzik: szeretnének Jézusé 
lenni 3) a másik asztalhoz ülve kifejezi: akarok Jézusé lenni. A lehetőségek elmondása 
után imádságra csendesedtünk el. Ez alatt volt lehetőség a döntésre. Imádságból felte-
kintve láthattam: minden tini úgy döntött: akarok Jézusé lenni! Gyurkó József lelké-
szünk megáldotta a tiniket és a döntést, amelyet hoztak. Ez után minden gyermek 
elmondta, hogy mi az, amiben elsősorban változást akar az életében. Gondoljunk rájuk 
továbbra is imádságban. Hálás voltam vasárnap és Urunk munkáját láttam abban, hogy 
eljöttek az Istentiszteletre a táborból olyan gyerekek, akiknek korábban nem igazán 
volt kapcsolatuk sem Jézussal, sem gyülekezettel. Úgy jöttek el, hogy ők maguk kértek 
erre lehetőséget. 

Szeretném elmondani személyes bizonyságtételként, hogy nem csak a gyermekek 
életében munkálkodott az Úr, hanem bennem is. Sokat tanultam tőlük, róluk, magam-
ról. Elmélyült bennem saját felelősségem tudata azokkal a tinikkel kapcsolatban, akikre 
ma úgy tekintünk, mint gyülekezetünk jövőjére. Lehetőség, amit az Úrtól kaptunk, de 
felelősség is.  Azért imádkozom, hogy hiteles keresztyén minta, példa lehessek előttük, 
hogy szavaim és tetteim összhangban legyenek előttük, olyan tanítójuk, aki Jézus 
Krisztus segítségével képes megőrizni, és úgy vezetni őket, hogy el ne vesszenek… 

K O V Á C S N É  H O R V Á T H  C S I L L A  
 

A hálaadás és a kérés úgy tartoznak össze, mint az alsó és felső ajkunk. 

C . H .  S P U R G E O N  
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„ Ú j r a  k e z d t ü k  a z  é l e t ü n k e t ”  
 

Kávészünet László Viktorral és 
feleségével, Karolinával. 

Frissen, üdén érkeznek Balaton-
füredről a találkozónkra, az „Ez az a 
nap!” szervezőiroda budai központ-
jába. Míg kávéval kínálnak, kiderül, 
hogy ezer szállal kötődnek a csodás 
Balaton-parti városhoz: ott ismer-
kedtek meg, ott voltak nászúton, és 
évek óta ott töltik a nyarakat. 

László Viktor és Kuti Karolina fiatalos, lendületes házaspár. Ki gondolná, hogy há-
rom kamasz szülei!? No meg sok-sok keresztény koncert és program megálmodói és 
megvalósítói. Két évtizede, amikor először találkoztak a füredi parton, maguk sem 
hitték volna, hogy az életük ekkora fordulatot vesz majd… 

 
Karolina: Tizenhét évesen a Balaton mellett ismertem meg Viktort. Nem éppen ő volt 
az anyák álma. „A lányért jöttem” – közölte esténként a szüleimmel, aztán beültetett a 
kocsijába. Huszonkét évesen már mind az öt kontinenst bejárta, és sikeres üzletember 
volt. De a kapcsolatunk inkább hullámzó, mint boldog volt, amolyan „se veled, se 
nélküled” állapot: hol összeköltöztünk, hol szétmentünk. Egy dologban voltam csak 
biztos: sose lennék a felesége, mert borzasztó bizonytalanságban érzem magam mellet-
te. 

Három év után egy szörnyű krétai nyaraláson végül megfogalmazódott bennem, 
hogy változásra van szükségem. Akkoriban tért meg a bátyám, aki ugyan nem tömte a 
fejem Istennel, csak láttam a megváltozott életét. Krétán összetörve, szörnyen elkese-
redve hoztam meg a döntést: ha hazajövök, én is elmegyek a közösségbe, ahová a bá-
tyám jár. Így is tettem. Először a zene fogott meg ott. Azt sem tudtam, hova kerültem, 
de vonzott az a békesség és nyugalom, amely az emberekből áradt, így hát elkezdtem 
oda járni. Viktort - amikor épp együtt voltunk - nagyon idegesítette ez az egész. Egy 
nap felhívott, hogy tegyünk pontot a kapcsolatunk végére. Ez rettentően megviselt, 
mert a hosszú évek alatt egyfajta függőségbe kerültem tőle. Teljesen kiborulva mentem 
el a bátyámhoz, akivel leültünk imádkozni. Életemben először szólítottam meg Istent a 
saját szavaimmal. „Uram, én tudom, hogy te nekem a legjobbat akarod. Ha nekem 
Viktort szánod, akkor meg fognak változni a dolgok. Ha nem őt szánod, akkor meg 
segíts abban, hogy el tudjam engedni.” Miután kimondtam ezt, nagy békesség járta át a 

A gyülekezet lelkileg meggazdagodott e 
hét alatt. A munkacsapat a bevetés közben 
lelki mélységeket és magaslatokat járt meg 
Krisztussal.  

Imameghallgatások csodáinak lehettünk 
tanúi. Istennek legyen hála mindazért, amit 
most végzett, és ezután fog végezni a magve-
tés által a gyülekezet és a falu életében. 

G Y U R K Ó  J Ó Z S E F  

 
K e d v e m e t  k e r e s e d  

 

Kedvemet keresed, 
ez megfellebbezhetetlen. 

Elveszett lelkeket neszelve 
kenetteljesen csevegsz; 

szent helyemet 
ezerszer felkeresve, 

keresztet keresztre vetve, 
gyenge testedet 

kegyetlen megfegyelmezve: 
MEGFELELSZ, 

s megteszed, mely  elrendeltetett. 
Megvesztegethetetlen benned e rend. 

Szeretetet csepegtetve 
kegyesen cselekszel, 

de lelked rezzenetlen, 
nem eleven. 

Szeretsz te engem? 
Megdermedt gyermekem! 

Engedj fel bennem! 
Melegedj fel szeretetemben, 

s felmelegedve 

felkent jelem leszel. 
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„ Ú j r a  k e z d t ü k  a z  é l e t ü n k e t ”  
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amely hamarosan piacvezetővé vált hazánkban. A megtérésem után azonban eladtam. 
Sokan nem értették, hogy miért teszem ezt, de voltak olyan munkáink, amelyekkel hívő 
emberként már nem tudtam azonosulni. A megszerzett tapasztalatokat persze ma is 
tudom hasznosítani, most is üzletemberként dolgozom. Vezetem a keresztény képes- és 
igéslapokat, jegyzetfüzeteket gyártó Kérügma Kiadót, a több bevásárlóközpontban is 
megtalálható Gravír Expresszt, stb. Nagyon fontosak számomra a szolgálataim is: szer-
vezem az „Ez az a nap!” és a Tűz konferenciákat, koncerteket, rendezvényeket. Mindez 
lehetetlen lenne Karolina segítsége nélkül, aki a nyugodt családi hátteret biztosítja. 
Természetesen ő is be-bekapcsolódik a munkába, de elsősorban feleség és édesanya, 
lassan már tizennyolc éve. 

Karolina, miért döntöttél úgy, hogy a háttérben maradsz? 
K.: Fiatalon mentem férjhez, és hamar érkeztek a gyerekek. Négy év alatt három 

gyermekünk született. Éveken keresztül elég nagy kihívás volt, hogy a kicsik gondját 
viseljem. Később voltak kitörési kísérleteim, próbálkoztam azzal, hogy én is munkába 
álljak. De amikor azt láttam, hogy felborul a családi életünk, hogy csak nagyon nehezen 
működnek a dolgok, inkább úgy döntöttem, itthon maradok. Sokat fektettem bele 
abba, hogy a gyerekekből kibontakoztassam, ami bennük van. Nem a saját elképzelése-
imet akarom megvalósítani, hanem keresem azt az utat, pályát, amelyet Isten nekik 
szán. Úgy érzem, megérte. Most, hogy nagyobbak, újra iskolába járok, teológiát tanu-
lok. 

Mekkorák most a 
gyerekeitek? 
V.: Viki (17) gimna-
zista, magas szinten 
díjlovagol. Barnabás 
(15) zenei vonalon 
tehetséges, gitározik. A gyerekek közül ő az, aki a legjobban bekapcsolódik a zenei 
dolgokba, a rendezvények szervezésébe. Érdekli a színpad-, a fény- és hangtechnika. A 
legkisebb, Bence (13) pedig régóta komolyan szertornázik. 

Mit tartotok a legfontosabbnak a nevelésükben? 
K.: Sok időt töltünk együtt a gyerekekkel. Arra törekedtünk, hogy kiskoruktól 

kezdve megalapozzuk az értékrendjüket, és hogy jó kapcsolatunk legyen velük. A neve-
lésben elég szigorúak és következetesek vagyunk. Például, nem szívesen engedjük el 
őket olyan bulikba, ahová a kortársaik többsége szórakozni jár, de szerencsére nincs is 
ebből komolyabb konfliktusunk, mert - a közös értékrendnek köszönhetően - nem 
különösebben vágynak ilyen helyekre. 

A családunk életében különleges időszak a nyár. Évközben Viktor elég sokat dolgo-

szívemet. Biztonságban éreztem magam. Tudtam, hogy én ezt a terhet most leraktam, 
valaki átvette tőlem, aki a tenyerén hordoz. 

Egy órával később találkoztam Viktorral. Elmeséltem, hogy mi történt velem, és 
hozzáfűztem egy mondatot, amely nagyon szíven ütötte őt: „Hát, az van, Viktor, hogy 
az Isten lát minket.” Ez az este sorsfordító volt az életünkben. 

Viktor, te hogyan fogadtad ezt a változást? 
Viktor: A legmegdöbbentőbb az volt, hogy Karolinán egyértelműen láttam: új em-

berré vált. Azt mondtam magamban, hogy itt valaminek tényleg lennie kell. Addig az 
összes New Age-es útvesztőben keresgéltem az utat, ahol a kereszténység és Jézus egy 
volt a sok lehetőség közül. De mikor a saját szememmel is meggyőződtem arról, hogy 
egy ember milyen gyökeresen meg tud változni, elgondolkodtam. Elkezdett érdekelni 
Jézus tanítása és a kereszténység. A kezembe akadt John Stott: „Hinni Jézusban” című 
könyve. Rádöbbentem, hogy van egy út, amelyik végre valahová vezet, amelyből nem 
ágazik tovább újabb és újabb ösvény. A könyv arra biztatott, hogy esténként szólítsam 
meg Istent. Megpróbáltam - én, aki azt se tudtam, hogyan kell imádkozni. Egy bará-
tomtól megkaptam az Ámen együttes kazettáját is. Az egyik számban azt énekelték: 
„…a sarkon várnak, meg kell térned, mint Magdolnának.” Ennél a mondatnál minden 
alkalommal egy megmagyarázhatatlan érzés kerített hatalmába. Aztán megbetegedett 
a nagypapám, akit nagyon szerettem. Elmentem a közösségbe, hogy könyörögjenek 
értünk. Az imádság alatt Isten megérintette a szívem. Ott, 1992. december 19-én 
elhatároztam, hogy új életet kezdek. Úgy keltem fel onnan, hogy mostantól nem leszek 
ugyanaz az ember. 

K.: Ez az alkalom a mi kapcsolatunkat is megpecsételte. Azóta is ezen az úton já-
runk. Itt megragadtunk, s innentől kezdtük el felépíteni a kapcsolatunkat és az életün-
ket. 

Mit jelentett ez a gyakorlatban? 
K.: Éreztük, hogy nem véletlenül vagyunk együtt, de ezt a kapcsolatot rendeznünk 

kell. Különköltöztünk, és elölről kezdtük az egészet. Újból randevúztunk, majd a meg-
térésem egyéves jubileumára kitűztük az esküvőnket. Akkor már nem volt kérdés, hogy 
nekünk együtt van megírva az utunk. A házasságkötés előtt mindketten életgyónást 
tettünk, így tudtunk tiszta lappal indulni. 

V.: Ma is úgy érezzük, hogy egy pályára vagyunk állítva. Persze voltak nehézsége-
ink is, de az alapokban sohasem bizonytalanodtunk el. Ebben az is szerepet játszott, 
hogy sok tanácsadó és lelki könyvet olvastunk el együtt. 

Korábban említettétek, hogy Viktor már fiatalon sikeres üzletember volt. 
V.: Egy művészeti kiadónál én foglalkoztam először Magyarországon minőségi ké-

peslapkiadással és papíráruk készítésével. Egészen fiatalon kezdtem építeni a cégemet, 
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zik, de a nyarakat óvjuk. Nem nagy baráti társaságokkal pihenünk, vagy szanaszét: ki 
erre, ki arra. Heteket vagyunk lent a Balatonnál, s a lehető legtöbb időt töltjük együtt, 
hogy közös élményeket szerezzünk. Olyan hamar elrepül az a pár év, amelyet a gyere-
keinkkel lehetünk! Ezért most igyekszünk megtenni mindent, ami rajtunk múlik. Ha jó 
alapokat kapnak, hisszük, hogy Isten majd a többit elvégzi bennük. 

Marad-e időtök mindezek mellett a házasságotokra, kettőtök kapcsolatának építésére? 
K.: Úgy szervezzük, hogy maradjon. Viktor számára különösen fontos az együtt töl-

tött idő. Nem mintha nekem nem lenne az, csak én nehezen engedem el a gyerekeket. 
Arra törekszünk, hogy kéthavonta legyen egy kettesben töltött hétvégénk. Ilyenkor 
sokat olvasunk, beszélgetünk. Nemrég az anyukám indíttatására nordic walkingozni 
kezdtünk: minden reggel egy órát kettesben gyalogolunk a Duna-parton. Szentendrén, 
ahol élünk, csodálatos környezet, jó levegő van hozzá. Ez alatt nemcsak a testünket 
erősítjük, hanem a kapcsolatunkat is, hiszen ki tudjuk beszélgetni magunkat. Szívből 
ajánljuk minden házaspárnak! 

R É V É S Z  S Z I L V I A  F A M I L Y  M A G A Z I N  2011/3 

 

E v e z z  a  m é l y r e !  
Jézus ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" (Lukács 5,4) 

 
Jézus javaslata leendő tanítványai számára sokkal több volt egy szívesség viszonzá-

sánál, amiért használhatta a hajójukat vagy egy ötletnél, hogyan foghatnak halat egy 
máskülönben eredménytelen nap után. A halászok fáradtak voltak, pihenni vágytak. 
Szinte elképzeljük, ahogy azt mondják: "Újra kimenni? És a mély vízre?" A csoda aznap 
nemcsak a temérdek hal volt, amit fogtak, hanem Péter és a többiek hajlandósága, hogy 
engedelmeskedjenek Jézus parancsának, az eredmény reményében. Készségük előrevetí-
tette későbbi életüket jellemző odaadásukat Jézus felé.  

Amikor mi, keresztyének csak a saját üdvösségünkkel törődünk, olyanok vagyunk, 
mint a part közelében hálót vető halászok. Jézus igazi követéséhez szükség lehet a mé-
lyebb vízre kihajóznunk. Akár egy kedves cselekedet, akár tanúságtétel vagy egy elsut-
togott imádság által életünk és cselekedeteink minden nap példázhatják az aktív keresz-
tyénséget, amelyre - mint ama első tanítványok - mi is elhívást kaptunk. 

Jó Atyánk, segíts felismernünk vezetésedet az életünkben, és engedelmeskednünk. 
Krisztus minden nap kihívások elé állít, hogy engedelmeskedjünk neki.  

R I C H A R D  L .  M A B R Y  ( T E X A S ,  U S A )  
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Ő s z  
 
Uram, búcsúzik az élet, 
mert a gyümölcsök megértek, 
meleg nyárnak vége lett. 
Elszáll a vándormadár is, 
és megborzong a virág is. 
Hullanak a levelek 
aranyszínű szemfödélnek. 
Egyre csendesebb az ének. 
De borongós ég alatt 
most az őszért áldalak. 
 
Üzensz sárguló levélen, 
és elém írod az égen 
vándormadarak jelét, 
hogy mélyen szívembe rejtsem, 
vándorvoltom ne felejtsem, 
vándoroljak Tefeléd. 
Mind korábban itt az este. 
Megért a szőlő gerezdje. 
Hadd mondjak, Uram, neked, 
mindezért dicséretet. 

 

 
Köszönetet a ködért is, 
a lehulló levélért is, 
minden gyümölcsért a fán. 
Röptéért vándormadárnak. 
Hirdessétek, könnyű szárnyak, 
hogy van melegebb hazám! 
Át a ködön, át az éjen 
édes zengéssel kísérjen 
dérbelepte réteken 
őszi hálaénekem! 

T Ú R M E Z E I  E R Z S É B E T  

 
A t a t ü r k  
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keresztyén misszió vezérkara, élén a nagy mohamedán misszionáriussal, Zwemer Sámu-
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zik, de a nyarakat óvjuk. Nem nagy baráti társaságokkal pihenünk, vagy szanaszét: ki 
erre, ki arra. Heteket vagyunk lent a Balatonnál, s a lehető legtöbb időt töltjük együtt, 
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Marad-e időtök mindezek mellett a házasságotokra, kettőtök kapcsolatának építésére? 
K.: Úgy szervezzük, hogy maradjon. Viktor számára különösen fontos az együtt töl-
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R É V É S Z  S Z I L V I A  F A M I L Y  M A G A Z I N  2011/3 
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F ü l ö p  e n g e d e l m e s s é g e  
 

Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, 
 és megkérdezte tőle: „Érted is, amit olvasol?” (Apostolok cselekedetei 8:30) 

 
Fülöp, a diakónus, Samáriában volt és izgalmas időszakot élt át, miközben hirdette 

az Igét. Ekkor az Úr megszólította és azt mondta neki: „Kelj fel, és menj Dél felé a 
Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.” (ApCsel 8:26) Isten próbára tette, 
amikor felszólította, hogy hagyja ott a sikeres evangélizációt és menjen egy járatlan 
útra. De azonnal engedelmeskedett: „Ő felkelt, és elindult.” Biztos, hogy Fülöpnek 
hiányoztak azok a tömegek, amelyek sóváran hallgatták, mikor Samáriában prédikált, 
és csodálkozott, hogy miért hívta el őt Isten olyan hirtelen egy gyümölcsöző szolgálati 
területről. Milyen nehéz próba volt ez! 

De bármit is gondolt, hamarosan megpillantott egy karavánt, ami közeledett hozzá 
– egy szekeret, amin egy nyilvánvalóan fontos tisztséget betöltő etióp ember ült és 
kíséretét. Kiderült, hogy ez az ember „a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari 
főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: ‚Menj 
oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.’” 

 Azonnal engedelmeskedett: „Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás 
prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: ‚Érted is, amit olvasol?’” Válaszként az etióp 
főember megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel a szekérre, és magyarázza meg neki az 
Igét. Fülöp ebből az igeversből kiindulva hirdette neki Jézust, és az eredmény Istent 
dicsőítette: az etióp főember megtért, saját akaratából megkeresztelkedett és örömmel 
folytatta útját. 

 Mikor Fülöp látta, hogy ez a fontos tisztséget viselő etióp férfi folytatta útját 
hazájába, biztosan örült annak, hogy rögtön engedelmeskedett a fentről érkező 
felszólításnak, és nem akadékoskodott. A kincstárnok pedig megtelt örömmel, hogy 
továbbadhatja az üdvösségről szóló örömhírt honfitársainak. 

   „ T H E  L O R D  I S  N E A R ”  ( E V A N G É L I U M I  N A P T Á R  1 9 8 8 )   
    
„Az öröm Istennek legszebb ajándéka, egy drága, atyai ráadás az enélkül is teljes 

világban: az öröm a legfelségesebb misszió, az életnek legszentebb liturgiája.” 
„…és bocsánatot adni: ez a legnagyobb öröm; Isten ízelítőül jutatta ezt nekünk, 

hogy érezzünk meg valamit az Ő boldogságából…” 

R A V A S Z  L Á S Z L Ó  

Tudta jól, hogy először odahaza kell rendet teremteni; s hazáját az európai kultúra 
mérlegére helyezte. Megszüntette az iszlám egykori nagy erősségét, a kalifátust, eltöröl-
te a szultáni hatalmat. Radikális úton elválasztotta egymástól az állam és az egyház 
szervezetét, mely addig szinte egy volt. Ő maga a francia szabadgondolkodó szellem 
hatása alá került, s ez rányomta bélyegét vallási intézkedéseire is. Különösen ez a tény 
keltett a keresztyén missziókban reménységet, s Zwemer Sámuel nem csak hitte, hanem 
hirdette is, hogy ütött az iszlám végórája; a világtörténelem folyamán soha nem adódott 
az iszlám misszióra alkalmasabb időpont, mint a mai. Mi, magyar reformátusok is eb-
ben reménykedve küldtünk ki mohamedán misszionáriusokat Törökország határára, 
mert az volt a biztos reménységünk, hogy hamarosan megnyílnak előtte Konstantiná-
poly kapui is.  

Akkor az egész világ várta Törökország, s vele együtt az egész iszlám lelki összeom-
lását is. Még néhány évvel ezelőtt Kemál diplomatái lelkében is ott élt a fájdalmasan 
valószínű gondolat: a nemzeti fellendülés üres látszat csupán, az a vég felé vezet. Évek-
kel ezelőtt egy török diplomatával beszélgettem missziói kérdésekről, és Törökország 
jövendőjéről. Ez a nagy jövő előtt álló diplomata mondta akkor fájdalmasan és szinte 
letargikusan: „Lehet, hogy elpusztulunk, de legalább nemzeti létünk végére fényes 
pontot tettünk.” 

Azonban Kemál kishitű emberei csalódtak, Európa is csalódott, de csalódtak a ke-
resztyén missziók is. 

Kemál Atatürk keleti fanatizmussal hitt abban, hogy neki isteni küldetése van. Hitt 
népe ősi erejében, amely hosszú szolgai elnyomatásban nem tudta ugyan kifejteni erejét, 
s hitt abban, hogy egyetlen ember hite is csodákat tud művelni. Hite nem krisztusi hit 
volt; nem lehet azt nekünk ezen a mérlegen lemérni, de mégis olyan hit volt, amely 
hegyeket tudott elmozdítani a helyükről. A sötét jövendőnek a fenyegető hegyeit Tö-
rökország felől. Ez a hit tette őt naggyá, s ez tette őt a „törökök atyjává”. 

Az egyik legfontosabb misszionáriusi jellemvonás tükröződött meg életén: minden 
ellenkező látszat ellenére is hitt elhivatásában és az eredményben. 

D R A S K Ó C Z Y  L Á S Z L Ó  „ H Ő S Ö K  É S  V É R T A N U K ”  C Í M Ű  K Ö N Y V É B Ő L  

( 1 9 4 3 - B A N  L E T T  K I A D V A )  

 
A cél Isten dicsősége. 

Ezt keressük, amikor a szentek hitének erősítésén és a bűnösök megmentésén fáradozunk. 

C . H . S P U R G E O N  
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A  f o r r á s h o z  
„Te nemcsak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. 

Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat.”  

S Ö R E N  K I E R K E G A A R D   
Tiszta- bővizű csodálatos Forrás,  
keresd tovább a szomjasakat!  
Látod, mennyien vannak! 
Posvány vizével oltják szomjúságuk.  
 
Szomjaznak, életre, szeretetre, 
irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre,  
igazi szabadságra. 
Szomjazók számlálhatatlan serege!  
Mi lesz velük, ha rád nem találnak?! 
 
Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni 
őket,  
ahogy szüntelen útban vagy feléjük,  
meg se várva, hogy ők keressenek! 
Milyen csodálatos titok! 
 
Boldog, akit már megtaláltál, 
s nem posványok mérgező vizét issza! 
Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé,  
és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, jóság: élő víz fakad. 
Krisztus-forrás, te áldott, drága, tiszta,  
keresd tovább a szomjasakat! 

T Ú R M E Z E I  E R Z S É B E T  
 
H o n l a p  

Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, a hírlevelek ott is olvashatók egyéb 
információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: http://pecs.metodista.hu  

A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a schauermannok@gmail.com 
email címre lehet eljuttatni. 


