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Adj hálát a kenyérért!
Ízlelgetem. Előbb a kenyeret, a
„mindennapit”, majd pedig a
ke ny e r e t , m i nt k i f e j e z é s t .
Gyönyörű, és az egész földet átölelő téma! Magam elé képzelek egy
hatalmas falusi kenyeret. Kora hajnalban édesanyám dagasztotta. A
kemencét apám szokta befűteni.
Két kézzel is alig tudom tartani a
már foghatóvá langyosodott, barnás-feketés héjú, magas-kerek formát. Csak a hosszú kenyérvágó
késsel lehetett megszegni, hozzáférni a tartalmához. Ha rá gondolok, érzem semmi máshoz sem
hasonlítható illatát. Ropogtatom
fogam alatt az első szeletet. Csak
az egyik oldala fehér, a másik meg
a kívánatos friss kenyérhéj, a
„domója”, a legnagyszerűbb ízes
gyönyörűség.
Volt egy bugyuta mondóka az
iskolában. – „Mit ettél ma früstökre? Hát, kenyeret, haját, bélit,
vagyis három-félit!” – Úgy gondolkodott a vidéki ember, hogy ha
kenyér van, minden van. Ha nincs,
nem pótolhatja semmi sem. – Ez a
mondás az Ige-Kenyérre is igaz!
Valószínűleg a „bibliás” Károli
találhatta ki ezt a nagyszerű, sokat
mondó kifejezést: „mindennapi
kenyerünket add meg nékünk ma!”
Az óhajtó módot mi valamennyien
jelen idejű kifejezésként értelmezzük. Biztosak vagyunk felőle – hit
által –, hogy minden nap megadja,
kirendeli Teremtőnk a mindennapit, amíg csak élünk ezen a földön.
Az európai embernek a gabona
adja a kenyeret. A távol-keleti
népeknek rizs a kenyerük. A trópusokon maniókát termesztenek.
Összezúzott gyökerei keményítőt

tartalmaznak. Az abból készített
étel a kenyerük. Olvasom, hogy a
mexikóiaknál a kukorica a gabona,
annak őrleményéből lesz a málészerű kenyér. A sarkkörön túl a
zsíros fókahúst eszi az eszkimó
kenyér gyanánt.
Mindenfelé kenyérnek mondják
az alapvető, mindennapi élelmiszert. Ezt maga Isten adja az
embernek, bárhol is éljen ezen a
világon. „Azután ezt mondta Isten:
Nektek adok az egész föld színén
minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti
eledeletek” (1Móz 1:29). – „Fárad
sággal élj belőle egész életedben!
Tövist és bogáncsot hajt neked, és
a mező növényét eszed. Arcod
verejtékével eszed a kenyeret”
(1Móz 3:18-19).
Tehát a „kenyér”, az étel-ital:
ajándék, Isten ajándéka, teremtményeinek. – „Ő pedig esőt ad a
magra, amellyel beveted a földet,
és kenyeret ad a föld terméséből,
amely bőséges és tápláló lesz” (És
30:23).

A kenyér az élet egyik feltétele.
Ezért nevezi a magyar ember a
gabonát (a búzát) „élet”-nek.
A kenyér egyúttal „misztérium”
is. A pusztában Isten naponta
mannával, „égi kenyérrel” táplálta
népét. Meg lehet esetleg fiziológiailag is magyarázni, hogyan
„keletkezett” a manna, de azt semmiképpen, amit rendelkezések
gyűjteményeként rótt rájuk nagy
vezetőjük, Mózes. A mannának
ugyanis „törvénye” van. Nem
mindegy, mikor, mennyit, hogyan
és milyen lelkülettel.
A manna egyúttal az Úr Jézus
Krisztus egyik ótestamentumi előképe is. Az Ő vallomásából idézek:
„Én vagyok az élet kenyere. Én
vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. Ha valaki eszik
ebből a kenyérből, élni fog örökké”
(János evangéliuma 6. részből).
Jézus önmagát is beazonosítja a
kenyérrel. Gondoljunk az úrvacsorai „szereztetési” igékre! – „És
vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez
az én testem…”

Az igazi Kenyér tehát élet, mert
az örök élet világából szállt alá. És
élet, mert éltet – az örök életre.
Fizikailag, de lelkileg és szellemileg mindenképpen éhezik az
emberiség talán nagyobbik része.
Lelki vonatkozásban Krisztusra
van szükségük. Az Ő megváltására, békéjére, Igéjére, otthont nyújtó szeretetére, mindent elrendező
megbocsátására, éltető, gyógyító
simogatására, menny felé irányító
jelzőtábláira, reménységére, vezetésére, az örök életre, az égi üdvösségre.
Gerzsenyi Sándor

Károli dicsérete
Drága barátom, Károli Gáspár!
Szép anyanyelvünk csúcsain jártál,

Braun Ervin testvér saját pékségében a frissen sült kenyerekkel

A szerkesztő üzenete

A somogyi gólyák útra készen

Írva magyarra Biblia nyelvét,
Sok keresőnek lelke figyelmét
Rá irányítva Isten Atyánkra,
És az ő áldott, tiszta Fiára.
Hogyha beszédünk biblikusan szól,
Akkor imádjuk égi Urunk jól:
Szépen, erősen, érzelem-dúsan,
Nem puha nyelvvel, langyosan, búsan.
Gyógyul a lelkem, szép szavú lantos.
Épülök hitben, és ez a fontos!
Újhitű tolmács van ma megannyi,
Ám koszorúmat csak neked adni
Vágyom e verssel. – Éljen a Gáspár!
Fordítók közt ő nékem a „császár”!
G.S. – 2013. 07. 15.

Lassan „vége van a nyárnak”, időnként már „hűvös szelek járnak”, s bizony
készülgetnek a gólyák, a fecskék és persze a cinegék is a hosszú útra.
Jelen számunkban visszatekintünk a Szőkepusztai Konferenciára, valamint
a gyermek- és ifjúsági táborra – sok-sok képpel.
Beszámolunk a 94. életévében elhunyt festőművész testvérünk,
Szamosszegi Bodó Sándor haláláról és temetéséről, valamint a Pécelen a
Pekáry Kastélyban megrendezett életmű kiállításról, amelynek megnyitója
a temetés napjára esett. A szokásos rovatok mellett (rejtvények, ének, versek, stb.) hírek, meghívók is helyet kaptak e dupla számban.
Ezúton szeretnénk megköszönni Kedves Olvasóink támogatását (levélben ezt minden esetben megtesszük) és kérni azt a továbbiakra nézve is,
áldott, eredményes őszi munkakezdést kívánva a gyülekezetekben, a gyerekeknek jó tanulást és mindnyájunknak testi-lelki fejlődést.
Testvéri üdvözlettel:
Dr. Almási Mihály lelkipásztor

A JÓ PÁSZTOR megtalálható az interneten is:
www. jopasztor.baptist.hu
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Szőkepusztai Konferencia 2013
Július utolsó vasárnapján ismét hangos lett a puszta,
Somogy megye e kis szögletében. Isten dicséretével telt
meg erdő és mező, mivel a Zarándok Kápolna körül
ismét összesereglett a hívők gyülekezete. Jóllehet az év
legmelegebb napját jelezték előre a meteorológusok –
úgy 40 fok körüli értékkel –, mégis a legelszántabbak az
ország legtávolabbi vidékeiről, sőt az országhatáron
túlról is eljöttek, hogy találkozzanak régi kedves barátokkal, ismerősökkel.

Lassan kezdődik a konferencia, a gyerekek a
konferenciai énekfüzetet osztják

Tanuljuk a konferenciai indulót, Tóka Szabolcs
orgonaművész szerzeményét, vezényel Pálfi Noémi

A népes gyülekezetet
most is – mind mindig –
üdvözölte Horváth Gábor
polgármester, aki arról is
szólt, hogy mindenki örömére a nyár végére befejeződik a libickozmai katolikus
templom teljes felújítása.
A konferencia alapigéje az
Első Zsoltár volt, hangsúlyosan „a folyóvíz mellé ültetett
És még egy…
fa” képe „amely idejében
megtermi gyümölcsét”. E
gondolatkör mentén a Lélek gyümölcse került az ige
asztalára, melynek egy-egy gerezdjét más-más lelkipásztor szervírozta.

Bevezetésként Gerzsenyi Sándor testvér idézett fel
életéből néhány gyermek- és ifjúkori nyarat, mely
vidám perceket hozott a gyülekezetbe, majd dr. Almási
Mihály testvér végezte a témában a bevezető szolgálatot, és szólt a szeretetről és örömről, Huszta Csaba
testvér a békességről és a béketűrésről, azután ifj.
Molnár József testvér a jóságról. Őt követte Molnár
József testvér, aki a szívesség és a hűség értékét ecsetelte, végül Jóföldi Gábor testvér beszélt a szelídségről és

A sátrak helyett sokan az erdő árnyékába húzódtak

Néhány sátor a „sátorlakókkal”

a mértékletességről. Az igei
szolgálatok között elhangzott néhány költemény egyegy testvértől, valamint a
S z e re t e t H i m nu s z a a
Korinthusi levélből. Az
ének-zenei szolgálatokat
most is a fúvós zenész testv é r e k v é g e z t é k Tó k a
Szabolcs testvérrel, akinek e
napra írt szerzeményét Pálfi
Noémi vezetésével tanultuk
meg.
A Szőkepusztai Konferenciáknak immár hét éve
gyakorolt kiemelkedő eseménye az új kenyér megtörése
és szétosztása a jelenlévők között. Az ehhez szükséges
2013. augusztus–október
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A gyerekek a szép kéttornyú imaházat rajzolják

A 40 fokos hőség is elviselhető az erdőben

Horváth Gábor polgármester üdvözli
a konferenciázókat

Tóka Szabolcs testvér és néhányan
a fúvósok közül

Almási testvér igét olvas (Első Zsoltár)

Gerzsenyi Sándor lelkipásztor szolgálata

A kápolna, előtte a kenyerek asztala

Pálfi Noémi (a Szeretet Himnusza)

Huszta Csaba lelkipásztor szolgálata

Braun Ervinné szaval
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Molnár József jászberényi lelkipásztor
szolgálata

kenyereket évről évre Braun Ervin
testvér biztosítja a saját pékségében
elkészítve.
Az istentisztelet befejezése után
következett az „önellátó” ebédelés,
ami a valóságban úgy néz ki, hogy
néhány csapat – jelen esetben négy
– már kora reggeltől készíti bográcsokban, üstökben vagy grillezőn a
finomabbnál finomabb ételeket, és
az ámen elhangzása után szinte
megrohamozzák a testvérek e tábori konyhákat és mindenki kedvére

Jóföldi Gábor lelkipásztor szolgál

Szappanos Lajos testvér „standjánál” komoly sor állt
(a „menü” grillezett csirkecomb, pirított burgonya és
párolt zöldségek)

A Szencz-féle vaddisznópörköltet meg a köretet
a „Molnár-csapat” készítette

A szőkepusztaiak az imaház előtt

Megkezdődik a kenyérosztás. Braun Ervin testvér
a saját pékségében sütött gyönyörű kenyerekről
leoldja a nemzeti színű szalagokat

A dömsödi racka birkapörköltből a
második bogrács is elkészült

A dunaújvárosi gulyás
„közelről”

„ön elláthatja” magát fenséges falatokkal. Ebéd közben
és után a testvéri beszélgetéseké a főszerep, melyet ki-ki
kedve szerint a könyvsátorban nézegetéssel, vásárlással,
erdei sétával, horgászással, a kiállítás vagy épp
Libickozma nevezetességeinek megtekintésével fűszerezhet.
Délután a Szőkepusztáról elszármazottak még egy
közös visszaemlékezésre külön is összejöttek, hogy felidézzék Isten nagy tetteit az ősi időkben, és egész eddigi
életükben.
A puszta tehát idén is kivirágzott és gyümölcsözött
Isten dicsőségére. 			
(hcsné)

Könyvsátor
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Szamosszegi Bodó Sádor festőművész testvér az Úrhoz költözött

Szöllősi Attila
Pécel polgármestere búcsúzik

Augusztus 16-án délután 2 órakor nagy
részvét mellett vettünk búcsút Bodó
testvértől a Péceli Baptista Temetőben,
akit életének 94. évében szólított haza
az Úr. A gyászszertartást dr. Almási
Mihály lelkipásztor vezette, aki elköltözött testvérünk végakarata szerint az
igehirdetés szolgálatát is végezte. Jelen
számunkban csak arra van módunk,
hogy néhány epizódot fölvillantsunk
életéből, egy közel sem teljes nekrológ
és néhány fotó erejéig. Az igehirdetés
alapigéje a 90. zsoltár 1-4, valamint a 10.
és 12. verse volt.
Almási testvér kiemelte, hogy a 70,
vagy ha feljebb 80 esztendőt is közel
másfél évtizeddel megtoldotta Isten
testvérünk esetében, akinek megadatott, hogy a Pécel városnak adományozott több száz műből (festmények,
érmek, szobrok) és kitüntetéseiből,
okleveleiből stb. álló életmű együtt
maradjon halála után, a város által erre
a célra átalakított Pekáry Kastély termeiben. Az utolsó képeket is elhelyezte
a falon. Elfáradt. Feleségének aznap este
azt mondta: „Érzem, hogy meg fogok
halni”. A kétkedő válaszra csak annyit
mondott: „Majd meglátod”. Másnap
agyvérzést kapott…
Befejezte, amit Isten rábízott. Egyik
könyvének – ahogy egy korábbi kiállításának is, amelynek Mádl Ferenc köztársasági elnök volt a fővédnöke, és amelyet Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes nyitott meg a Hadtörténeti
Múzeumban – az volt a címe: „Ecsettel
írt történelem”. Igen, ez volt az élete, és
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A gyászoló család egy része

A festőállványon a gyászszertartás alatt
a művész önarcképe volt látható

első felesége, a prédikátorlány Bodó
Fábián Ilona élete is, a művésztársé, aki
szüleivel és nagyszüleivel együtt a Péceli
Baptista Temetőben nyugszik –, s aki
mellé most Sándor testvért is helyeztük.
(Egyébként Ilona életműve is az állandó
kiállítás része.)
A gyászistentiszteleten szólt Szöllősi
Attila Pécel polgármestere, akinek
elévülhetetlen érdeme, hogy az életmű
kiállítás létrejött, amelynek megnyitója
– különös egybeesés – a temetés napján délután 5 órakor volt. Meleg szavakkal méltatta – ahogy ő mondta –
„Sanyi bácsi barátságát, emberségét,
egyenességét, elszántságát és hitét.”
A Honvédelmi Minisztérium és a
Hadtörténeti múzeum nevében dr.
Ravasz István alezredes búcsúzott.
Néhány mondatot idézünk beszédéből:
„Bizonyára feltűnt önöknek, hogy
miközben csodálatos koszorúk, virá-

gokkal, fenyőgallyakkal olyan mennyiségben vannak itt, hogy nem férnek el a
ravatalozóban, egy honvédtiszt csupán
bab é rko sz or út hoz , a Mag yar
Honvédség alaki szabályzata szerint,
amely a temetésre is vonatkozik.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a
Magyar Honvédség nem becsüli meg
Bodó Sándort. Ellenkezőleg. Európa
egyik bölcsője az ógörögség a hősöknek
babérkoszorút adott. Ezt vette át Róma
is. A babérkoszorú, amit a hős kapott,
sokkal nagyobb megbecsülésnek számított, mint bármi más, mint bármi más
arany, mint bármi más dicséret, bármi
más rang, vagy cím. A babér a legértékesebb volt.
A Honvédelmi Minisztérium, a
Hadtörténeti Múzeum ezért hozott
babérkoszorút Bodó Sándornak, hogy
hősiességét ezzel ismerje el. Hős csak az
lehet a katonák közül, aki Istenen kívül
csak és kizárólag nemzetét szolgálja.
Így válhat hőssé.
Bodó Sándor is ilyen volt, csak fegyver helyett ecsettel és vászonnal. A
művészet közkatonája, majd tisztje,
majd tábornoka, végül hőse lett. Ezért
kapta a babérkoszorút. Nemzetét szolgálta, a hazát, mindhalálig.”
A ház nevében, ahol lakott, dr. Bihari
Aladár mondott kedves búcsúszavakat.
Végül Nt. Sohajda Béla szamosszegi
református lelkipásztor, egyházkerületi
főgondnok imádkozott.
A kibővített Baptista Központi
Énekkar áldott, szívhez szóló énekei
nagy hatással voltak azokra is, akik éle-

Dr. Ravasz István alezredes a
Honvédelmi Minisztérium és a
Hadtörténeti Múzeum nevében búcsúzik

tükben először hallottak baptista gyászistentiszteletet, a művészvilág és a közélet számos képviselőjére. A kórust
Oláh Gábor testvér vezette, akit nemrégiben neveztek ki a Magyar Rádió
Énekkara karnagyának.
Szamosszegről a rokonokat elkísérte
a teljes képviselő testület, a jelenlegi és
az előző polgármester, a már említett
református lelkipásztor, és Katona
László baptista lelkipásztor.
Két fiát, Sándort és Lászlót a betegágyon még „megvárta”, és egy szemvillanással jelezte, hogy örül nekik. Most
újra – immár a temetésre – jött el a két
fiú Amerikából. Mindketten művészek….
A temetés után az életmű kiállítás
megnyitójára várakozókat a baptista
gyülekezet és a város polgármestere
látta vendégül.
Elköltözött művész testvérünk szerénységére jellemző az a néhány sor,
amit egyik könyvének bevezetésében
írt. „42 év után újra itthon vagyunk

A koszorúk fedte sír

Dr. Almási Mihály prédikál

Magyarországon. Hosszú út vezetett
Szamosszegtől Nashville-ig és vissza
Budapestre. Ez az út néha göröngyös,
izgalmas, de változatos volt. Nehéz
körülmények között sok buktatón kellett
átvergődni, de az isteni gondviselés
velünk volt, és adott bölcsességet, hogy a
bukatókat kikerüljük. Nem az eredményekről és kiállítások unalmas felsorolásáról írok, csak azokat az eseményeket
említem meg minden szépítgetés nélkül,
amelyek hozzájárultak életünk és fejlődésünk alakulásához.”
A kiállítások szinte összeszámolhatatlanok. Több mint ötven világhírű
múzeum, képtár és neves magángyűjtemény őrzi a Bodó-képeket.
A szamosszegi farigcsáló kisgyerek,
akiről a tanító azt hitte, fogalma sincs,
hogy miről van szó az órán, mindig
tudott válaszolni a kérdéseire. Először a
faragás volt a lételeme…
A művészeti iskola átszervezésekor
1949-ben Pesten kihagyták a nevét
arról a listáról, amelyen azok szerepel-

Részvétnyilvánítás
(Bodó László, Bodó Sándor
és dr. Almási Mihály)

Nt. Sohajda Béla Szamosszegi református
lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok
búcsúzik

tek, akik folytathatják tanulmányaikat.
Amikor megkérdezte az igazgatót,
hogy miért, ő azt válaszolta: „mit kezdjünk egy baptistával?” – „Úgy tudom –
mondta a fiatal Bodó Sándor –, hogy a
népi demokrácia támogatja az egyházakat. Ezek után mit gondoljak én a
népi demokráciáról?” – és otthagyta az
iskolát… Sokkal jobb iskolákat talált
ezután …Amikor a Pénzverdében
békekölcsön plakát-terveket készített,
az árnyékolt részbe szinte láthatatlanul
beírta „ezt a pénzt soha nem fizetik
vissza, a kommunizmus megbukik.”
Szerencséjére nyomás közben az egyik
munkás észrevette, jelentette a főnökének. Ha forgalomba került volna ez a
nyomtatvány, nem kerüli el az akasztófát. Így csak négy évet kapott. A vallatás során első perctől kezdve nyíltan
megvallotta meggyőződését és hitét…
’56. október 30-án, egy héttel a forradalom kitörése után szabadult… Egyik
leg h í resebb és legjobb képe a
„Menekülés” feleségével és hároméves

Almási testvér Irénkének, Bodó Sándor
testvérének kíván vigasztalást

2013. augusztus–október

T

7

Pesten diákkorában a
Baptista Teológiai Szeminá
riumban lakott. Erről így ír:
„Fiatal koromban a teológiai
szeminárium épületében
laktam a lelkipásztor jelöltekkel együtt. Magam is részt
vettem a vidéki kiküldetésekben, különösen is sokszor
tartottam rajzos evangéli
zációt…” Majd közli az egyik
Almási testvér szamosszegi családtagokkal
fiatalkori igehirdetését.
Befejezésül ebből idézek
kisfiával a mocsarakon keresztül néhány sort, ahogy a gyászszertartáson
Ausztriába… Mint baptista menekül is elhangzott.
teket, a Calvary Baptist Church
„Kedves Testvérem! Jézus a menny
(Washington D.C.) szponzorálta őket királya zörget most szíved ajtajánál,
és 1958-ig éltek Washingtonban, majd bebocsátást kér, mert meg akar szabadía Déli Baptista fellegvárba Nashville-be tani. Szíve fáj érted, mert szeret. A menny
költöztek. Hamarosan kapcsolatba dicsőségét hagyta ott, hogy kiemeljen a
kerültek Al Gore kormányzóval, aki börtönből. Nyájasan szól hozzád. A múlt
később az Egyesült Államok alelnöke hibáit, istenellenes magatartásodat nem
lett. Ezek után számos rendkívül fontos kéri számon. Ha a világ zajában elfáradkiállítást rendeztek, többek között a tál, nyugalmat találsz nála; ha nyom a
Capitol iumban. Összességében több bűnteher leveszi rólad. A vétkezőnek azt
ezer alkotás viseli a nevét.
mondja, ’megbocsáttattak a te bűneid’, a
George Washingtontól, Árpád vezé- csüggedőt bátorítja: ’Légy hív mindhalárig, Fabriczy Kováts Mihály ezredestől lig és néked adom az életnek koronáját!’.
Kossuthig. Amerikai elnökök, a német Oly jó Jánossal Jézus kebelére hajtani
kancellár, a római pápa után Orbán fejünk, s hallgatni szíve dobogását, érezViktor, Mádl Ferenc is azok közé tarto- ni, hogy szeret, érezni, hogy megbocsátzik, akik ajándékba kapták tőle a törté- tattak bűneink. Ezt az örömöt, ezt a bolnelmi arany plakettsorozatot…
dogságot kínálja most neked. ’Fogadd

Bodó testvér fontosabb
kitüntetései:
– Pro Kultúra Hungarica,
– Erdélyi Becsületrend,
– Hűség a Hazáért Érdemkereszt,
– a Honvédelmi Minisztérium arany emlékérme,
– Karcagért emlékérem,
– a Honvédelemért – kitüntetési cím,
– 2011. Vitézi rend
– 2012-ben a II. Magyar Világtalálkozón – a Világ
Magyarságáért művészeti díjat kapta,
– 2 013. március 15-én Állami kitüntetést
– a Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári
Tagozatát kapta.
Ezen felül Szamosszeg díszpolgára, a község
házasságkötő-termét róla „Bodó terem”-nek
nevezték el.

Jézust a szívedbe, aki megment, üdvözít’
– mert lehet, hogy később sírva énekeled:
’Jönnének bár újra vissza kárba veszett
éveim!’ Ma itt az alkalom, ne halogasd
tovább! Fogadd szívedbe Jézust, hogy boldog lehess!”
Ezekkel a sorokkal zárjuk a tudósítást.
Dr. Almási Mihály lelkipásztor
*

Itt közlöm azt a történelmi tablót, amit kérésemre
a Benczúr utcai új Missziói Székház megnyitására
ajándékként készített 2000-ben
–am–

Bodó Sándor testvér olajfestménye, amely az Magyarországi Baptista Egyház Missziói Központjában látható

Élménybeszámoló az idei Napsugár Gyermektáborról
avagy komoly-komolytalan tudósítás arról, hogy mi történt Somogyban

A három grácia

Én azt mondom: szülőhazánk, te azt
mondod: Magyarország. Én azt mon
dom: magyar tenger, te azt mondod:
Balaton. Én azt mondom: július utolsó
vasárnapja, te azt mondod: Szőke
pusztai konferencia. Én azt mondom:
Napsugár tábor…
Igen, az idén nyáron – mint már
ezelőtt annyiszor – ismét kinyíltak a
tábor kapui, és egy hétre benépesült
Libickozma kicsiny települése. Mire
megérkeztek a táborlakók, az egész
falu ünneplőbe öltöztette szívét, és
nagy örömmel készülődött a találko
zásra. Almási Misi bácsi és segítő csa
pata is előkészített mindent az öt
napos együttléthez, így pontosan
kilenc sátorban készen várták a felfújt
matracok, hogy valaki végre pihenjen
rajtuk.
Aztán egy keddi borongós délelőt
tön megérkeztek az autók, bennük az
izgatott és kíváncsi gyerekekkel. De
vajon mi történhet egy táborban egy
héten keresztül? Mivel lehet ott elütni
az időt? Hová érdemes ellátogatni, ha
szépet és érdekeset akarunk látni a
környéken? És egyáltalán, miért jó ott
lenni? Nos, aki már táborozott itt, biz
tosan tudja a válaszokat. Én magam is
tudnék írni róla akár egy hosszú mesét

A Berzsenyi család neveit tanulmányozzuk a mauzóleumnál Niklán

is, de inkább megkértem a táborlakó
kat, mondják el ők élményeiket.
Kezdjük talán a legkisebbekével!
Július 30-án Libickozmára mentünk a
gyerektáborba. Mikor odaértünk, Misi
bácsiék finom ebéddel vártak minket.
Utána elbúcsúztunk a szülőktől, és nekiálltunk kipakolni, majd játszani. Este fél
tízkor csillagokat néztünk, ami nagyon
izgalmas volt. Szerdán a Balatonra mentünk fürdeni, csütörtökön Somogyvárra.
A vezetőnk útközben egy érdekes régi
lányszöktetési történetet is elmesélt
nekünk. Pénteken a Gyula völgyébe látogattunk el. Szombaton mentünk haza.
Egész héten jól éreztük magunkat és
sokat nevettünk… Köszönjük ezt a csodás, nevetéssel teli tábort!
Várkonyi Petra
Kedd reggel elindultunk Libickozmára.
Nagyon vártuk, hogy odaérjünk. Mikor
begördült a kocsi a táborhelyünk kapuján, alig tudtuk visszafojtani az izgalmat!
Aznap délután sok helyen jártunk.
Másnap reggeli után elmentünk a
Balatonhoz. Csütörtökön elmentünk
Somogyvárra, ahol a túravezető sok
érdekes dolgot mesélt. Pénteken a Gyula
völgyében kirándultunk. Megnéztük a

jurtákat. Aznap este még egy kis műsorral is kedveskedtünk a tábor szervezőinek. A szombatot nem vártuk annyira,
mert menni kellett haza. Így hát reggel
megettük a finom reggelit, és elindultunk haza…
Várkonyi Viki
Nagyon tetszett a sátortábor, mert sok új
helyen jártunk. Sok érdekességet hallottam Berzsenyi Dániel életéről, a régi
magyarok szokásairól és a somogyvári
apátságban Szent László királyról.
A balatoni fürdőzés jól telt, a víz kellemes, a társaság szuper volt! A számháború is nagyon izgalmas volt, igaz az első
napon hamar kiestem. A második alkalommal végig „harcban” maradtam.
Mókás volt, ahogyan a nagy bokrok, fák
közt kúsztunk-másztunk.
Persze az előadásunk is jól sikerült,
amit Vikivel és Petrával adtunk elő. A
táborban készített marionett bábuk életre keltek kezeinkben.
Egyszóval jól telt a tábor, az idő is szép
volt, sőt az ennivaló fenséges volt.
Köszönjük!...
Sas Dorka
A sok kirándulás mellett természetesen
Libickozmán, a táborban is kellemesen
2013. augusztus–október

T

9

Gyótapusztán a Szencz farmon kis és
nagy csacsik fogadtak bennünket

A szarvas „anyuka” elég bátran
elfogadja az almát

Szelídített szarvas-családok

Somogyvár, Szent László emlékhely.
A szakértő kalauz: Samu Zoltán

Ősi magyar földön Koppány nyomán

Az emlékmű

Útjelző tábla a Kopp
ány emlékműhöz
Somogy várott

A szőkepusztai
tábor volt életem
eg yik legjobb
élménye! Azon a
héten érdekesebbnél érdekesebb
helyeket látogattunk meg. Vol
tunk a Gyula völgyében a honfogA gyönyörű forrás-völgyben
l a ló m ag y a rok
táborában, a Ber
telt az idő. Nem volt olyan nap, hogy zsenyi Múzeumban és a Koppány emlékkisebbek és nagyobbak külön ne vonul- műnél a Szentesica forrás mellett.
tak volna, természetesen beszélgetni:
Egyik legizgalmasabb program száIstenről, családról, egy-egy felmerülő momra a számháború volt. Jó volt látni
témáról. Később a csoport kettéosztásá- a sok „küzdőfelet”, ahogyan árkon-boknak egyéb indoka is lett, ugyanis komoly ron keresztül ugrálnak azért, hogy
harcra készültek az ellenfelek: számhá- meglessék a másik számát. Néha egyborúzni! Gondolom, most mindenkinek egy gallycsapás vagy egy bogárcsípés is
a fejébe képek villantak be, csupa kedves színesítette a játékot.
A másik kedvencem az aszfaltrajzogyerekkori emlék: „Milyen jó is volt! De
régen is volt már, hogy én számháborúz- lás volt, amiben kiélhettük művészi
tam!” Nos, a táborlakóktól a legfrissebb tehetségünket. Ott a „zsűri” a libic
élményeket olvashatjuk e játékról is.
kozmai „népes” lakosság volt.
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Örülök, hogy részt
vehettem a táborozásban és a sok izgalmas
kalandban. Köszönjük
Marika néninek és Misi
bácsinak a lehetőséget!
Sas Lotti

Már nagyon vártam a táborozást, örülök,
hogy ott lehettem. Jó volt együtt lenni a
többiekkel, és nagyon tetszettek a programok is. A héten kétszer is számháborúztunk, ez tetszett a legjobban. Voltunk egy
napot a Balatonnál is. Ott az tetszett,
hogy a szél miatt nagy hullámok voltak.
Jó volt még a Berzsenyi Dániel Múzeum,
a Somogyvári és a Gyula-völgyi kirándulás is. Délutánonként volt külön foglalkozás, ahol beszélgettünk és kézműves
kedtünk. Sok élménnyel mentem haza.
Hajdú Sanyika
Nagyon jó volt ez a kirándulás, sok jó
élményem lett. Tanulhattunk a történelem ről. Eg y i k nap elment ün k a
Balatonhoz, és egész nap ott voltunk. A
kicsit szeles idő ellenére mégis jól éreztük magunkat a vízben. Sokat utaztunk a
hét során, sok jó helyet meglátogattunk.
A kirándulás legszórakoztatóbb esem é nye a s z á m h á b o r ú z á s vo lt .

Mindenkinek nagyon tetszett! Az első
terep kicsit szúrós volt, sokaknak a lábát
„harci sérülések” ékesítették, de büszkén
mutogattuk. Az utolsó nap már jobb volt
a „harctér”, sokan a fűben lesve vártuk
áldozatunkat, és végül győzelmet arattunk. Köszönjük Zsoltinak és Jocinak,
hogy a „harcból hazatért katonákat”
finom vacsorával várták! De legfőképpen
Misi bácsinak köszönjük, hogy itt lehettünk a táborban!
Szabó Zolika
Hát igen, ezek aztán nem mindennapi
élmények! Úgy vélem, a számháború
összes résztvevője szívesen meséli
majd el unokáinak, vagy akár nektek
is, kedves olvasók az átélt küzdelem
minden izgalmas percét.
De most, hogy kissé megnyugod
junk, folytassuk talán a nagyobbak
beszámolóival.

Nagy örömmel indultunk el kedden
Libickozmára, ahol finom ebéddel vártak minket. Még aznap elmentünk Nik
lára a Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum
ba. Ott megismerkedhettünk a költő életével, munkásságával, láthattunk eredeti kéziratokat, és megnézhettük a költő
használati tárgyait is.
A hét többi napján is izgalmas programok vártak ránk. Egy napot a Balaton
nál töltöttünk… Voltunk Somogyvárott,
ahol a várromok közt sétálgatva érdekes
tört éneteket hallhattunk Árpád-házi
királyainkról. Eltöltöttünk pár órát a
Kisberényben található Gyula völgyben,
ahol úgy éreztük, a honfoglaló magyarok
korába csöppentünk vissza. Láttunk többek közt jurtát, földházat, kemencét,
gémeskutat, miközben vezetőnk a rovásírásról tartott előadást.
A táborban minden nap külön foglalkozás volt a kicsiknek és az ifjúságnak. Mi

a boldogságról és a lélek gyümölcseiről
beszélgettünk Misi bácsival. Ezek nagyon
jó alkalmak voltak a beszélgetésre.
A hét végén egy záró estet tartottunk,
ahol együtt énekeltünk, zenéltünk, a
kicsik előadásukkal szórakoztattak minket, elhangzott néhány élménybeszámoló
és megköszöntük a segítők egész heti munkáját. Szombat reggel élményekkel teli
indultunk haza.		
Hajdú Anett
Nagyon tartalmas volt ez a táborozás,
sok programmal. Köszönjük a lehetőséget, hogy olyan sok helyre eljuthattunk!
Élveztem a számháborúzást, de az ott
szerzett sérüléseket már nem annyira.
Legjobban a Gyula völgye tetszett,
gazdag ismeretekkel lettünk itt bölcsebbek. Megismertük a rovásírás titkait, a
régi magyarok életmódját.
Egyik nap sem unatkozhattunk, hisz
voltunk Niklán, Somogyvárott, Kisbe

Gyula völgye, Kisberény

A kőből és sárból épített kemence
– természetesen „üzemel”

A völgy bejárata
Pucskó Zsolt, az ősmagyar táborhely
megálmodója, építője és tulajdonosa
avatott idegenvezető

Az óriási ősi gémeskút

Egy „ős”-kecske

Az első földház bejárata

A fejedelmi jurta belülről
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Ez már kész

Készülnek a marionett figurák

rényben, a Balatonnál, csupa jó helyen. A
táborozás alatt a beszélgetések heti
témája a boldogság volt, amit szerintem
mindannyian éreztünk e pár nap alatt.
Köszönjük a finom ételeket, hogy
minden nap jóllakhattunk! Nagyon
köszönjük Misi bácsinak a lehetőséget
erre a kirándulásra!
Szabó Merci
Számomra ez a hét, amit a libickozmai
táborban tölthettem, nagyon áldásos
volt mint testben, mint lélekben. A hét
témája a boldogságkeresés és lélekben
való gyümölcsözés volt, amiről a csoportbeszélgetésen is foglalkoztunk többek
közt.
Minden nap volt elfoglaltságunk is.
Meg nézt ük a somog y vári várat ,
Berzsenyi házát, Gyula völgyét, megmártóztunk a Balatonban is. Két nap is
volt izgalmas számháború, egyik este
csillagnéző túrára is elmehettünk.
Majnár Máté
Amikor először kaptam meghívást a
2013-as libickozmai táborozásra elutasítottam a lehetőséget, de az utolsó pillanatban mégis pozitív döntést hoztam a
kalandokkal teli esemény mellett.
Vadregényes tájakon keresztül cikázva
vettük az irányt Szőkepuszta felé.
Időnként picit eltévedtünk a dombos
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vidéken, de végül megtaláltuk a tábor
helyszínét.
Azt mondják, hogy az első találkozás
nagyon jelentős egy ember életében, és
ez a gondolat ugyanígy elmondható a
táborban tartózkodó személyek esetében is. Nagyon kedves fogadtatásban volt
részünk, és az egész tábor ideje alatt
soha le nem lankadó szeretet-kedvességet és odafigyelést éreztem a résztvevők
között.
A tábor alaptémája a boldogság és a
lélek gyümölcsei voltak a Biblia tükrében. Ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés
felmerült, amiket bőségesen átbeszéltünk. Nagyon sok dolgot tanultam, mind
a boldogságról, mind az ottani vidék látványosságairól.
Nagyon köszönöm a sok odafigyelést,
mosolygó arcokat és a finom testi táplálékot. Hálás vagyok Istennek, hogy elvezetett erre a gyönyörű környékre és leginkább azért, hogy olyan sok kedves
embert megismerhettem. Sok köszönet
érte.
Csaplár Viktória
Másodszor tölthettem el egy hetet a
táborban, ami számomra a vasárnapi
konferenciával kezdődött, amelyen az 1.
zsoltár volt az alapige, és az utána következő hét mottója is ez a zsoltár volt. Két
szóban összefoglalva: boldogság, gyümölcstermés. Ezekről a témákról beszélgettünk a héten.
A lelki felüdülésen túl testben is jól
érezhettük magunkat, mert sok szép
élményben, kirándulásban, szórakozás-

Az egyik legizgalmasabb „foglalkozás”
a számháború volt. Íme az egyik harcos
a gyönyörű fenyőerdőben a tó mellett

ban és játékban lehetett részünk. Hálás
vagyok Istennek, hogy megajándékozott
ezzel a héttel és részt vehettem rajta, és
Almási testvéréknek, amiért megszervezték számunkra a tábort.
Majnár Zoltán

Ezzel a végére értünk a táborozók
beszámolóinak. Remélem, mindenki
örömét lelte az olvasásukban, hiszen
nagy gonddal és komoly figyelemmel
készültek e remek írásművek. Ha
mégis valakiben bizonytalanság
maradt volna még afelől, miért is jó
Libickozmán táborozni, annak két
dolgot ajánlanék. Először is, egyszer
feltétlen próbálja ki ezt a tábort, és
személyesen is élje át a sok élményt!
Illetve, ha erre esetleg életkorából
adódóan már nincs lehetősége, jöjjön
el Dömsödre a Baptista Imaházba,
ahol bármikor készséggel elmesé
lünk mindent a Napsugár táborról.
Írásom végén én is csatlakoznék a
többi táborlakóhoz, és szeretném
me g kö s z ön n i a döm s ö d i é s
dunavecsei gyerekek-fiatalok nevé
ben, hogy ezt a hetet Somogyország
szívében tölthettük. Köszönjük a sok
élményt, a kedves beszélgetéseket,
és a finomságokat, melyekkel napon
ta többször is elhalmoztak minket!
Köszönjük az önzetlen szeretetet,
melyet a tábor során végig érezhet
tünk! Marika néni, Misi bácsi, Gabi
néni, Esztike néni és Joci… köszön
jük!
Pálfi Noémi

A „Lélek gyümölcsei”
c. ének margójára

A Lélek gyümölcse – gyümölcskosár

A közölt ének a Kőrösvidéki Baptista
Énekkarok 2010. évi találkozójára
íródott, a szervező testvérek felkérésére . Míg egyfelől a gyülekezeteinkben felnövekvő gyermekek részére
természetes, hogy ezt a közismert
bibliaverset az aranymondások sorában hamar megtanulják, és mint
„Újszövetségi Kilencparancsolatot”
memorizálják, másfelől a missziótörténetünkben oly gazdag „gyümölcstermési hagyományokkal” rendelkező Kőrösvidéki Egyházkerület szép
lassan már két évtizede rendszeres
énekkari találkozóit is a közösségépítés, a hitbeli erősödés, a gyermekek zenei nevelését is magába foglaló szimbolikus gyümölcskosarának
mondhatjuk. A rövid, 4 tételes kórusmű 2. tételét ezért is szólaltatja meg a
gyermekkar (amit nagyszerűen megtanultak a bemutatóra!), de természetesen kortól függetlenül énekelheti bárki... A gyümölcsök hálaadó
ünnepségeinken is jelen vannak az
oltáron – így a bibliai igazság képileg
is jobban megelevenedik az éneklés
során, kiegészítve egy kis zenei játékkal, az ABC-s hangok egy-egy gyümölcs- és vitaminfajtát is jeleznek...
Kívánom, jelentsen örömet az ének
előadása és hallgatása!
Szeretettel:
Tóka Szabolcs

  MEGHÍVÓ
Isten iránti hálával hívjuk meg gyülekezeteinket, minden kedves érdeklődőt fiatal orgonaművészünk,
Tóka Ágoston orgonaművészi (MA) diplomakoncertjére, melyet a Művészetek Palotájában tart 2013.
szeptember 12-én, csütörtökön 16 órakor. A műsorban közreműködik a Baptista Központi Énekkar, az
Újpesti Gyülekezet és a Pestszenterzsébeti Gyüle
kezet Összevont Énekkara, vezényel: Oláh Gábor karnagy.
Legyen ez az alkalom közösségi összefogásunk és
összetartozásunk újabb szép példája, az öröm és
hálaadás napja az ország és a világ egyik legszebb,
kiváló akusztikájú hangversenytermében!

A koncertre ingyenesen igényelhető helyfoglalási
jegyekről az interneten, illetve a gyülekezeti hirdetések során tájékozódhatnak a kedves érdeklődők.
–T. Sz.–

GRATULÁLUNK !

Szívből köszöntjük és ez alkalomból külön szeretettel is gratulálunk Oláh Gábor testvérnek, aki nemrégiben a már több évtizede végzett, kiváló szakmai munkája elismeréseképpen a Magyar Rádió Énekkara karnagyi kinevezését vehette át! Isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes és nemes hivatáshoz, hálás szívvel gondolva a közösségünkben végzett fáradhatatlan szolgálatára is! 				
–T. Sz.–
2013. augusztus–október
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Új templom
Libickozma épül és szépül. El-eltűnik egy-egy összedőlt
ház és vagy gondozott üres telek lesz a helyén, amelyet
esetleg megvásárolnak – mint ahogy nem egy esetben
történt mostanában –, vagy új ház épül helyette.
A kicsi falu nagy öröme mostanában, hogy megkezdődött a katolikus templom újjáépítése. Elévülhetetlen
érdeme van ebben Horváth Gábor polgármesternek,
aki minden követ megmozgatott, hogy előteremtse a
szükséges pénzt.

GYEREKREJTVÉNY

Kedves Gyerekek!

A mostani rejtvényben a sárgával satírozott oszlopban
egy tó nevét kapjátok meg. Megfejtendő a tó neve, és az,
hogy milyen híres esemény kapcsolódik hozzá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elindult a nagy munka…

Majdnem kész a tető…

A szőkepusztai romos imaház és a pusztakovácsi
templom újjáépítése után a térségben most a falu jelképének is számító kápolna kap teljesen új „ruhát”: új
vakolat, restaurált díszítő elemek, homlokzat, új tető,
torony és belső szakrális tér.
Néhány képet közlünk a munkálatokról, amelyek
várhatóan augusztus végén befejeződnek.
Isten áldása nyugodjék meg a templomon, és mindazokon, akik betérnek oda imádkozni.
– am –

Köszönet az 1%-ért
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány részére
2012-ben kiutalt 2011. évi SZJA 1%-os felajánlásokból
érkezett 250 242 Ft-ot teljes egészében az alapítvány
céljának megvalósítására, többek között a Libickozmai
Gyermektábor kiadásaira fordítottuk.
Ugyanebben az időszakban a Jó Pásztor
Alapítvány bevétele az 1%-os átutalásokból 267 194
Ft volt, amit teljes egészében alapítványi célra, többek
között a Jó Pásztor című lap folyamatos megjelentetésére fordítottunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyermekmisszió
támogatását mindazoknak, akik adójuk 1 %-át erre a
célra utaltatták, és kérni, hogy az idei esztendőben is
gondoljanak ránk – új támogatók megnyerésével is.
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány,
valamint a Jó Pásztor Alapítvány kuratóriuma
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7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ilyen fára mászott fel Zákeus
Ebben a városban élt az özvegyasszony, akiról Illés gondoskodott
Olyan jámbor életet élt, hogy az Úr még életében felvitte a mennybe
Izsák felesége
Jákób testvére
Az Ígéret földje
Ebben a folyóben merítették be Jézust
Ennél a hegynél jelent meg Mózesnek az égő csipkebokor
Az egyik evangélista

Beküldési határidő: 2013. október 15.
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Az előző rejtvény helyes megfejtése: 1. Bábel (1Móz 11), 2.
Jerikó (Lk 19), 3. Tarzus (Csel 21:39), 4. Tarsis (Jón 1), 5. Kána (Jn 2), 6. Betlehem
(Mt 2, Lk 2), 7. Bethánia (Jn 1), 8. Gáza (Csel 8), 9. Efézus (Csel 19), 10. Damaszkusz
(Csel 9.), 11. Athén (Csel 17).
Gratulálunk a helyes megfejtőknek.
Jutalmat kapott: Barabás Hajnalka (Tuzsér), Vári Tímea (Kiskőrös)

A Lacházi Baptista Gyülekezet weblapja elérhető

a www.lachaza.baptist.hu,
a Szőkepusztai Baráti Kör honlapja pedig a

szokepusztaibaratikor.hupont.hu
internetcímen

KVÍZ

Kérdések innen-onnan

A napokban elővettem a régi bibliai kérdéses játékot. Ugye Önök is emlékeznek rá? Lap a válaszokkal,
kicsiny kártyák a kérdésekkel… akinél a helyes választ tartalmazó lap van, az jelentkezik. A mostani
rejtvényben ezekből a kérdésekből szemezgettem.
A kérdésekre megfejtendő a helyes válasz, és az igehely (bibliai könyv, rész, és ahol meghatározható, az igevers is)
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2013. október 15.
A helyes válaszok mellé kérjük beküldeni a pontos igehely megjelölést is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Melyik király alatt szakadt ketté Izráel?
Ki némult meg kételkedése miatt?
Melyik hegyet nem érinthette sem ember, sem állat?
Ki után zárta be Isten az ajtót?
Ki az a harcos, aki akkor szállt harcba, ha egy bizonyos nő is vele ment?
Melyik királynét dobták ki az ablakból?
Ki vette rá a fiát, hogy becsapja az apját?
Ki volt az a három férfi, aki fellázadt Mózes ellen, és elnyelte a föld?
Kinek a háza előtt „tüntettek” a zsidók Thesszalonikában?
Ki volt az a szökött rabszolga, aki Pál szavára visszatért urához?
Ki volt az a királyné, aki megvetette/megútálta férjét, mert táncolt?
Melyik próféta jövendölte meg, hogy Pált fogságba vetik?
Kit menekítettek ki egy kosárban a városkapun kívülre?

Az előző feladvány helyes megfejtése: 1–d, adószedő (2Sám 20:24); 2–b, Dorkás (Csel
9:39); 3–c, Ámós (Ámós 7:14); 4–c, emlékíró (2Sám 8:16); 5–a, tímár (Csel 9:43); 6–d, kenőcskészítőnek
(1Sám 8:13); 7–c, Ezékiel (Ez 5:1); 8–a, fazekas (Mt 27:7); 9–d, réz és vasszerszámok kovácsolója (1Móz
4:22); 10–b, kereskedők (1Móz 37:28); 11–b, sátorkészítő (Csel 18:3); 12–a, főpohárnok (1Móz. 40. rész);
13–c, bíbort (Csel 16:4).
A megfejtést beküldték: Fodor Boglárka (Békés), Vári Györgyné (Kiskőrös), Piros Elemérné (Bp),
Szutor Józsefné (Bp), és további 62-en, (Lásd a keresztrejtvényt megfejtők névsorában a csillaggal jelölt
neveket.) Gratulálunk!

Rejtvény felnőtteknek

Nagyon nehéz volt a legutóbbi feladvány, amelyben fotók alapján kellett felismerni a zöld növényeket,
fákat, vagy azok terméseit. 100%-os megfejtést nem küldött be senki, de a legtöbb találati sorrendben
jutalmazzuk a megfejtőket.
A helyes megfejtés: 1. Vadgesztenye, 2. Selyemakác, 3. Hárs, 4. Platán, 5. Hárs, 6. Szelídgesztenye,
7. Dió, 8. Szivarfa, 9. Juhar, 10. Meggy, 11. Birs, 12. Szilva, 13. Őszibarack, 14. Egres, 15. Rozmaring,
16. Lestyán, 17. Zöldbab, 18. Menta, 19. Zsálya, 20. Mángold, 21. Lóbab, 22 Paprika, 23. Feketeszeder,
24. Szőlő, 25. Muskátli, 26. Futórózsa, 27. Árnyékliliom.
A legsikeresebb megfejtést beküldők közül jutalmat kaptak:
I. díj 1db CD – Sáfri János (Pécel),
II. díj megosztva 1-1 db könyv – Majnár Zoltánné (Dunavecse), Gaál Eleonóra (Tard)
III. díj 1 db könyv – Barta Gyuláné (Mezőkövesd)
Gratulálunk! Jutalmukat postán küldtük el.

Zúgnak a kombájnok
Aratnak már a népek és a gépek.
Telnek a tárlók. Búza, árpa, rozs, zab.
Örülhetnénk, hogy földünk dúsan termett.
De nekünk sosem elég, ami van.
„Bezzeg hat éve! Bezzeg még régebben!”
Még „bezzegebb”: a régi szép időkben.
Mikor terem a gabonából annyi,
Hogy ezt mondhatnánk: Ez igen! Elég lesz!?
Dús volt a termény. Van kenyér és lesz is.
Még exportálni is tudunk belőle.
Várom a médiáktól azt az életképet,
Hogy áll a gazda tele zsákja mellett.
Modern kalapját: a siltes sapkáját
Leemeli fejéről, s meghajolva
Kimondja végre: Köszönöm, Atyám!
Hála a bő esőkért és a napfény
Magot érlelő, áldott melegéért!
Hála a szélért, hajnal harmatáért!
Szeretném egyszer úgy elimádkozni
A Miatyánkot, de mély átéléssel:
Hogy a mi mindennapi kenyerünket
Megadtad és kirendeled naponként!
A búzát nem véletlenül nevezték
Őseink „élet”-nek, mert tényleg az.
Kenyér és élet. És Élet,kenyér.
Ahogy Krisztus Urunk kimondta régen,
Hogy „én vagyok és én adok”
Kenyeret és Kegyelmet,
Amíg csak éltek, most és mindörökké!
G.S. – 2013.07.05. – Pécs

Történelmi értékű és evangélizációs
filmek az interneten
Folyamatosan nő azoknak a filmeknek a
száma, amelyek akár egész baptista missziónk, akár egy-egy gyülekezet, egy-egy réteg,
korosztály számára jelentősek lehetnek. Ezek
között szerepel pl. Jimmy Carter amerikai
elnök látogatása Szigetszentmiklóson, gyermektáborok, hangversenyek, zenés filmek,
Szőkepusztai Konferenciák, nemzeti és egyházi ünnepi alkalmak, stb. elérhetők a következő webcímen:
http://www.lachaza.baptist.hu/videotar
2013. augusztus–október
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Beküldendő az igevers és az igehely.
Beküldési határidő: 2013. október 15.
A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára

Az előző rejtvény helyes megfejtése: „Ha az
Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,
nem érhet baj…” Zsoltár 91,9-10a)

KERESZTREJTVÉNY
A megfejtendő igevers a vízszintes 1, függőleges 36 és vízszintes 38 alatt található.
Megfejtendő az igevers és az igehely.
A rejtvényben szereplő nevek az új fordítás szerint
kerültek beírásra, az ettől való eltérést külön jelezzük.
Vízszintes: 1. A megfejtendő igevers első
része 13. Uralkodása alatt szakadt ketté Izráel –
ford. 14. Jákób egyik fia 15. Eme betűi keverve 16.
Moha egynemű betűi 17. A tizenkét törzs egyike 19.
A bot egyik vége! 20. Véna egynemű betűi 21. Az oka
összekeverve! 23. Erről a hegyről indultak harcba az
izráeliták Debórával 24. Vas megyei község – ford.
25. Sorsvetésre használt eszköz az izráelita papoknál 27. Nem olyan 28. Júda adullámi barátja – a
második magánhangzón ékezet hiány 29. A hét
vezér egyike 30. Lehet rajta csomót keresni 31.
Moldova autójele 32. Régi autósiskola 33. Város a
Holt-tenger déli részénél, Isten megsemmisítette
bűnei miatt 35. Vidék 36. Jób témáni barátja – az
első mgh-n fölösleges, a harmadikon hiányzó ékezettel 38. A megfejtendő igevers harmadik
része 40. Noé egyik fia 41. E nép papja volt Jetró – a
második mgh-n hiányzó ékezettel 44. Egy szelet
karalábé! 45. Kutya 46. Izráel királya volt Aháb előtt
48. Csigafajta – ford. 50. A völgy, ahol Ákánt megkövezték – Kár.ford. 51. Az egyik prófétai könyv rövidítése 53. Naomi egyik menye 55. Filiszteus város, ide
hurcolták el a Frigyládát 57. Fájdalmat okoz – ford.
59. osztrák, spanyol és norvég autójel 60. Darab 61.
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A kánaániták által tisztelt istennő 63. A rádium
vegyjele 64. A kanna része! 65. Dávid olajraktárainak
felügyelője 66. Bétel papja, aki meg akarta tiltani,
hogy Ámósz prófétáljon
Függőleges: 1. Ebbe a faluba tartottak a tanítványok, akik nem ismerték fel a feltámadott Jézust 2.
Ábrahám testvére 3. A nyom közepe! 4. B-vel az elején: csecsemő 5. Tüstént 6. „Hagyja a dagadt
ruhát…”– ford. 7. Náhum próféta születési helye 8.
Van ideje – ford. 9. Udvar egynemű betűi 10. Őriz
páratlan betűi 11. Olasz város, Forma 1-es színhely
12. „... ha van, csak áruvédjegy” 18. Élelmiszerek forráspont alatti hőmérsékleten történő hőkezelését
végző 19. Sodoma királya (I. Móz 14-ben) 22. Noé
egyik leszármazottja, a szigetlakó népek egyike 24.
Saul egyik lánya, Dávid felesége 26. Fiúgyermekem
– ford. 28. Lót apja 30. Kiütés 31. Az egyik evangélista 32. Férfinév – ford. 33. GZI 34. Belső szerv 35. Itt
emésztett meg az Úr tüze néhány Mózes ellen zúgolódót 36. A megfejtendő igevers második
része 37. Lót fia 39. Jós 42. Római 501 43. Damasz
kuszi folyó 46. Előidéz 47. Azonos mássalhangzók
49. Az ígéret földje 50. A Ruhák gondviselője a II.
Krón 34-ben Kár. ford. szerint – fordítva 51. Júda
leszármazottja (1Krón 4) – ford. 52. Tírusz királya
Dávid és Salamon idejében 54. Fűféle 56. Simítja –
az első mgh-n ékezetfölösleg 57. Házasság – ford.
58. Autonóm köztársaság Oroszországban 61.
Bakony páros betűi 62. Eszmerendszer 65. Jóga egynemű betűi 67. Elektronikus adathordozó

Helyes megfejtést küldtek be: Martonné Szlepák Margit*
(Tahi), Lomjánszki Jánosné* (Őrbottyán), Kovács Bálint*
(Újkígyós), Polányi István* (Bp), Vezsenyiné Ács Magdolna*
(Pécel), Gulyás Ernőné* (Bp), Nuszbaum Ferencné* (Gödöllő),
Lőrik Jánosné* (Bp), Mihály Sándor* (Szada), Bolemányi
Jánosné* (Kiskőrös), Dobner Béláné* (Bp), Majnár Zoltánné*
(Dunavecse), Gyaraki Mihályné* (Békés), Tóthné Szűcs Csilla*
(Békés), Kerekes Béláné* (Mágocs), Hégely Béláné* (Békés),
Marton Debóra* (Lénárddaróc), Marton Elemér* (Lénárddaróc),
Némethné Tóth Eszter* (Kaposvár), Sándor Mária* (Bp), Döme
Károlyné* (Zirc), Hodozsó Jánosné* (Méhkerék), Spangenberger
Rudolf* (Komló), Surányi Pál Istvánné* (Dunaharaszti), Ilyésné
Katona Ibolya* (Pécel), Dan János* (Békés), Vajda Jánosné*
(Orgovány), Kovács Sándorné* (Miske), Szegedi Gyuláné*
(Kiskőrös), Barát Imréné* (Nyíregyháza), Petrik Borisz*
(Őrbottyán), Petrik Ádámné* (Őrbottyán), Bathó Erzsébet* (RévKomárom), Gaál Eleonóra * (Tard), Gaál Miklósné* (Tard), Zóka
Benjámin* (Pécs-Hird), dr. Varga Lászlóné* (Pécel), Lovász
Mihály* (Kiskőrös), Sáfri János* (Pécel), Kiss Antal* (Gyula),
Rózsa Tiborné* (Kiskőrös), Tulkán Péterné* (Kétegyháza),
Laskovicsné Pintér Etelka* (Isaszeg), Horváth Jánosné* (Fadd),
Török Sándor* (Debrecen), Barna Rezsőné* (Pécel), Kisné Ady
Éva* (Békés), Grósz Györgyné* (Kétegyháza), Szirbucz Mihályné*
(Kétegyháza), Barta Gyuláné* (Mezőkövesd), Bozsóky Ferencné*
(Székesfehérvár), Bató Tiborné* (Ócsa), Nyári István Lászlóné*
(Kaposvár), Sóvágó Antal* (Hajdúböszörmény), Ádám Lászlóné*
(Sajószentpéter), Kovács Imréné* (Ráckeresztúr), Polányi
Károlyné* (Bp), Varga Lajosné* (Isaszeg), Marton András* (Bp),
Gyaraki Lászlóné* (Békés), Kustán Jánosné* (Dunaújváros),
Károlyi Erzsébet* (Bp), Schmal Henrikné (Balatonszemes), Kovács
Sándorné (Kiskőrös), Csercsa Sándor (Cigánd), Papp József
(Szomolya), Vincze Jolán (Domoszló), Barabás Hajnalka (Tuzsér),
Trenka Józsefné (Nógrádmegyer)
Könyvjutalomban részesült: Gyaraki Mihályné (Békés),
Bolemányi Jánosé (Kiskőrös), Barna Rezsőné (Pécel), Petrik
Ádámné (Őrbottyán), Hodozsó Jánosné (Méhkerék)

Gratulálunk! Jutalmukat postán küldtük el.
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