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ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

A magyarországi baptisták 165. évi
Országos Beszámoló Közgyûlése
2010. április 24. – Szigetszentmiklós
A közgyűlést megelőző napon, április
23-án, pénteken a Baptista Teológiai Akadémián Országos Lelkipásztor-értekezletre
került sor, amelyen mintegy száz lelkipásztor volt jelen az ország minden tájáról. Körünkben köszöntöttük dr. Herjeczki Gézát, az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetség elnökét. A következő témákban
voltak előadások, és ezekről folyt a beszélgetés az ebéd utáni csoportokban is: dr.
Mészáros Kálmán: Extrakarizmatikusantikarizmatizmus kérdések egyházunkban, Mészáros Kornél: Tradíció és modernség kérdései egyházunkban, Papp
János: Szórványmisszió és gyülekezetplántálás. A nap folyamán egyházunk aktuális kérdéseivel is foglalkoztunk. Dr. Almási Tibor, a BTA rektora az alkalom végén ismertette a most induló MA-képzési
formát.
Másnap a közgyűlésen a szigetszentmiklósi testvérek lelkes és szervezett előkészülete fogadta a küldöt-

teket. A sok-sok ismerős arc között jó
volt látni újakat is, ami azt bizonyítja,
hogy van a gyülekezetekben a fiatalok között utánpótlás.
Varga Attila testvér az áhítatban a
tömeges kilakoltatás valóságos veszélyére mutatott rá először. Hússzor
annyi veszélyeztetett ember él ma
Magyarországon, mint ahány baptista van. Szinte minden negyedik ember adósságtól szenved. Ezek komoly
kérdések, nem mehetünk el érzéketlenül ezek mellett! – hangsúlyozta testvérünk.
Aztán arról beszélt, hogy a válság
a hívők számára lehetőség arra, hogy
a körülöttünk lévőkön segíthessünk.
Meg kell tanítanunk embertársainkat
a sáfárság gyakorlatára, amely az
anyagi problémák sokaságára ad
megoldást.
Az áhítat után dr. Szűcs Zoltán levezető elnök az Országos Tanács nevében köszöntötte a küldötteket. Bereczki Lajos, a másik
levezető elnök a 66. zsoltár
1. verséből kiindulva emlékeztette a jelenlévőket, hogy
a húsvétnak az az öröme,
hogy Jézus Krisztus feltámadása az életet vég nélkülivé tette, Jézus él, és mi is
élni fogunk. Majd utalt a
közgyűlési ügyrendre, hogy
minden jó rendben, az Úr
akarata szerint történjen.
(folytatás a 156. oldalon)
A lelkipásztor-értekezlet résztvevőinek egy csoportja

CIV. ÉVF. 20. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik
bűneiről. A helyükön állva a nap negyedrészén át olvasták Istenüknek, az
Úrnak a törvénykönyvét, a negyedrészén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük, az Úr előtt. (Neh 9,2–3)
A HÉT GONDOLATA
Az ige szerint a bűnvallás bűnbánattal jár.
A bűnvallás megtéréssel jár.
A bűnvallás igeolvasással jár.
A bűnvallás imádsággal jár.
(Borzási Pál Zoltán – Kraszna)
A HÉT GYAKORLATA
Olvasd el a hegyi beszéd tanítását újra és újra!
A HÉT IMÁJA
Uram, add, hogy ne legyek
gyáva szembenézni hibáimmal,
gyöngeségeimmel és vétkeimmel!
Engedd világosan látnom tanításod tökéletességét! Segíts kegyelmedből megújulva élni neked
örömmel! Ámen.

Figyelem!
Az országos nõkonferencia helyszíne és idõtartama megváltozott!
A nagy érdeklődésre való tekintet- ra 1500 Ft, ami tartalmazza az ebétel az országos nőkonferenciát új det, uzsonnát és a regisztrációs díjat.
helyszínen, az Újpesti Baptista Kérésre a Vácra befizetett összeget
Imaházban (cím: 1043 Budapest, postán vagy átutalással visszaküldKassai u. 26.) fogjuk megrendezni. A jük vagy személyesen Újpesten a
korábban meghirdetett programot különbözetet visszafizetjük.
egy napra sűrítettük, a találkozó A megváltozott feltételek mellett
2010. május 29-én, szombaton fél 10- mindenkit nagy szeretettel várunk!
kor kezdődik a meghívóban köz- Információt adnak Filemon Zsoltné
zétett előadókkal és témával: „Isten Krisztina a +36-20-8860142 és Kovács
ereje a hétköznapokban”. A regiszt- Gézáné Ildikó a +36-20-8863718 baprációnál 8 órától várják az érkezőket. tifonszámokon.
A módosult részvételi díj erre a napaz MBE Nőbizottsága

Jézus felment a mennybe, a
láthatatlan világban él, de nem hagyott magunkra minket, nem ment ki
ebből a világból. Mindent lát, ami
körülöttünk, sőt bennünk történik. Ő
nem nézi közömbösen azt, hogyan
alakul a sorsunk, vagy mi zajlik bennünk, és idejében tud segíteni bármikor, bárkinek. (Cseri Kálmán)
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Ezért legyetek ti is készen! – Bemerítés Rákoscsabán

 Május 16-án, vasárnap A szolgálat útján címmel a Baptista Teológiai Akadémia tanév végi közösségépítő csendesnapot tart a Tahi Miszsziós Centrumban, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel hív és vár. A
program: 9-kor érkezés, 10-kor igehirdetés (A szolgálat öröme – Hegyi
András), háromnegyed 11-kor szemináriumok (A hívő ember társadalmi szolgálata – vezeti László Gábor; Szolgálat és Én – vezeti dr. Veres
Sándor) negyed 1-kor ebédszünet,
majd fél 2-kor igetanulmánnyal zárul a nap („Legyen gondod önmagadra
és a tanításra” 1Tim 4,16 – Dr. Almási
Tibor)
 Május 20-i határidővel lehet
jelentkezni a június 26-től július 2ig Erdélybe szervezett körútra. Ez
alkalommal Dél-Erdély csodálatos
történelmi tájait barangolják be a
Fogarasi-havasok, Kárpátkanyar,
Háromszék, Hétfalu, Szászvidék,
Alsó-Maros mente és Kalotaszeg
vidékein. Jelentkezés és további információ: Dobos Imre 20/886-2136,
e-mail: zsenimre@freemail.hu.
 Május 26-án, szerdán 10
órakor az új Gödöllői Baptista Imaházban a Budapesti Baptista Egyházkerület aktív és nyugállományú
lelkipásztorait szeretettel hívjuk
soron következő munkaközösségi
alkalmunkra. „Amikor a lelkipásztor léte a tét” témakörben beszélgetünk, imádkozunk és munkálkodunk együtt közösségünk építésére.
Bevezető gondolatokkal Hajnal Zoltán lelkipásztor bátorít minket.
(Meláth Attila BBEK-elnök és Újvári
Ferenc BBEK-titkár)
 Június 20-án a felsőpetényi Répás-dombon szabadtéri fúvóstalálkozóra kerül sor. Az istentiszteletek
9.30-kor és 15 órakor kezdődnek. Az
étkezés önellátó módon történik.
Minden érdeklődőt – de különösen
a zenészeket – sok szeretettel vár a
felsőpetényi gyülekezet!
 Július 18-án, vasárnap erdélyi
találkozó lesz Tahi Táborban. Várják mindazokat, akik Erdélyből
származnak. Délelőtt 10 órától istentisztelet bizonyságtételekkel, sok
énekléssel. Ebédet 700 Ft-ért lehet
rendelni. Részvételi szándékot és
ebédrendelést az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon lehet
jelezni: erdelyi_baptista_talalkozo@freemail.hu
vagy
+36-208860715 (Eszes Zoltán).

Hegyi László és Oroszi Imre
2010. február 28-án Rákoscsabán, útjaikat bejárva, elfogadva Jézust Krisztusuknak arra, hogy életüket
megpecsételjék így is. Követték Mesterüket a hullámsírba, hogy onnan új
életre kelhessenek.
Most már közös cél felé
mennek. Életük eddig sem
volt könnyű, telis-tele buktatókkal.
A hátsó sorban: Várady István gyülekezetvezető;
Lilla például lelkész csaid. László Gábor, az alkalom igehirdetője;
ládba született és ott nőtt
ifj. László Gábor, a gyülekezet lelkipásztora;
fel. Halmozottan hátrányos
– mondhatnánk.
Füri András gyülekezetvezető. A bemerítkezők:
Béla testvérünk életét
Horváth Béla, László Lilla Eszter, Juhász Ildikó,
folyamatosan figyelemmel
Hegyi László, Oroszi Imre
követte
gyülekezetünk
De mikor? Modern világunkban kisgyerekkora óta. Nagyon messziről
szinte percről percre előre ismerjük a – szó szerint is és kulturális értelemben
jövőt. Tudom, mikor kell kelnem, mi- is – érkezett. Imre bácsi a gyülekezetkor kell elindulnom, és azt is, hogy mi- ben nőtt fel és élt. Éveket követelő élet,
kor érkezem. Így elvileg azt is tudha- és életet gyötrő évek, évtizedek... De a
tom, hogy mikor legyek készen!
sok- sok ima meghallgattatott. CsakÉs mire kell készen lennem? A ke- úgy, mint László testvérünknél és felelésre, az indulásra vagy az érkezésre? ségénél, Ildikónál, akik már korábban,
Esetleg valami másra?
bemerítkezésük előtt is a hit útján járIsten megteremtette az embert. tak és szolgáltak Megváltójuknak.
Megteremtette az életre, felruházta a
Istenünk áldása nyugodjon valadöntés hatalmával. Az ember azonban mennyiük életén!
gyarlóságából adódóan elsüllyedt a
Békefi Iván
hatalmi mámortól, elveszett saját dölyfösségének posványában. És akkor
megkaptuk az ingyen áradó kegyelEltemettetvén õvele együtt
met. A kegyelmet, melyet a Fiú hozott
el, hogy újra élhessünk. Elhozta, hogy
kikapaszkodhassunk a levegőre, a
„Hiszen egy Lélek (Szellem) által
napra, az életre. Ez a kegyelembe kami is mindnyájan egy Testté kereszpaszkodás, ez az egyetlen, ami segítteltettünk, akár zsidók, akár göröhet. És hogy ki mikor fogadja el a segítgök, akár rabszolgák, akár szabadok,
séget, mikor ragadja meg az ingyen
és mindnyájan egy Lélekkel (Szelkegyelmet? Ez az, amire nincs szabály.
lemmel) itattattunk meg." (1Kor
A kegyelem itt van velünk, körülöt12,13) A Szentlélek keresztsége,
tünk, csak észre kell venni és megramely az első pünkösd napján törgadni. Van, aki már korán, szinte még
tént, éppúgy nem ismétlődik
gyermekként megérinti köpenye szemeg, mint az Úr Jézus halála
gélyét. Akad olyan is, akit társai, segísem. Az Igéből világos, hogy mi
tői hoznak messziről, nagyon messziegy Lélek által mindnyájan egy
ről, és a tetőt megbontva engedik le a
Testté kereszteltettünk. A SzentMesterhez, mert ott a fény, ott a meglélek keresztsége azt jelenti, hogy
váltás. Megint más a tó partján vár
Isten egy Testté kovácsolja össze
hosszú, hosszú éveket, évtizedeket.
mindazokat, akik a Krisztusban
Vár, és nem hiába. Arra jár a Megváltó,
hitre jutottak. Akármikor jutnak
megérkezik a gyógyulás. Megannyi
megtérésre az Úr tanítványai, a
életút, megannyi megváltás. És még
Szentlélek megtérésük napján
olyan is előfordul, hogy valaki kétszer
beilleszti őket abba az egy Testis kimondja Sámuellel, „Szólj, mert
be, melyet az első pünkösd naphallja a te szolgád...”
ján forrasztott egybe.
Sok út, sok időpont, de közös a
Ungár Aladár konferenciai bibhely. És ez nem más, mint a Jordán
liamagyarázatából (Megjelent a
partja, ami ma nálunk a bemerítőmeKegyelem és Igazság 1942. évi X.
dence. Így készültek el testvéreink,
évfolyam 7–8. számában.)
László Lilla, Juhász Ildikó, Horváth Béla,
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„Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk...”

3. Extrakarizmatikus és antikarizmatikus
kihívások kereszttüzében (folytatás)

Látnunk kell azt is, hogy az utóbbi évszázadban a karizmatikus jelzőt bizonyos jelajándékokat túlhangsúlyozó irányzatok kisajátították, ezért szükséges néhány kérdést
ezzel kapcsolatban tisztázni. Vizsgáljunk meg néhány szembeötlő
problémát a mai úgynevezett karizmatikusok vonatkozásában! Megfigyelhetjük, hogy a karizmatikus
mozgalom helyes megítélése problémát jelent szerte az egész keresztyén világban.
A mozgalom gyors térhódításának több összetevője van. Az egyik,
hogy egy technokrata, lelketlen világban élünk, ahol a hihetetlen
gyorsasággal fejlődő technikával
együtt járó teljesítménykényszer, a
fogyasztói társadalom csoportnyomása, az igazi emberi kapcsolatok
felületes volta vagy hiánya lelki elsivárosodáshoz vezet. A mindennapok
lélekölő monotonitásából az emberek kiutat keresnek. Az egyik menekülési útvonalként a vallás ígérkezik. Ez esetben is inkább azok az
irányzatok, amelyek nem annyira a
logikára, a száraz tanra építenek,
hanem valamilyen transzcendens,
természetfölötti szellemi érintést
ígérnek.
Ez lehet jó is, de ha csupán az érzelmekre gyakorol hatást, az nem
szokott tartós és egy életre szóló pozitív változást előidézni. Erre
ugyanis csak a Szentlélek által megelevenített ige képes, aminek egy újjászületett és megszentelt élet a kö-

vetkezménye. Ezek az új irányzatok
viszont szinte kizárólag az érzelmekre építenek. Fő jelszavuk az
„érezd jól magad” életérzés – és ennek
vetik alá az eszmét is. Többségükben nem az Ige áll a középpontban,
hanem az érzések, a feldobott hangulat és az újabb és újabb hittapasztalatok keresése és hajszolása.
A karizmatikusnak nevezett
mozgalmak fő problémája, hogy
időnként túllépnek az Ige keretén,
és hozzátesznek valami olyat, ami
sok esetben idegen az Ige szellemétől: így például a nyelveken szólás
erőltetésében, a prófétálás Szentírástól eltérő és azt helyettesítő értelmezésében, a testi gyógyulás
hangsúlyozásában, az ördögűző tevékenység helytelen gyakorlásában,
valamint a jelek és csodák fokozott
váradalmában és az úgynevezett
„siker-” vagy „jóléti keresztyénség”
fals teológiájának hirdetésében lépnek leginkább túl az Ige határain.
(Ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban egyházunk 1994-ben született
állásfoglalása ma is helytálló és
irányadó.)
Hozzá kell fűznöm az előbb leírtakhoz még azt a látásomat, hogy
országjárásom során jelenleg elsősorban nem is annyira teológiai jellegű feszültséget látok egyes gyülekezetekben, hanem kulturális és
nemzedéki eltérést. Talán sohasem
volt tapasztalható olyan mértékben
generációs szakadék egyes gyülekezetekben, mint napjainkban. Néha
mesterségesen fölnagyított az úgynevezett tradicionális és az új stílusú
modernebb gyülekezeti modell
szembeállítása. A gyülekezet növekedése és hitbéli megerősödése nem
attól függ, hogy hagyományos kórusközpontú vagy elektromos hangszerekkel kísért ének-zenei csoport
szolgálata a dominánsabb egy közösség istentiszteleti struktúrájában,
hisz egymást egészségesen kiegészítve mind a kettő lehet szép és lelket emelő. Sokkal inkább függ egy
gyülekezet jó légköre a tagok Isten
igéje iránti mélységes tiszteletétől és
egymás iránti szeretetkapcsolatától.
Hisz ez hidalhat át minden megosztottságot, előítéletet, kulturális és
generációs különbséget. (folytatjuk)
Dr. Mészáros Kálmán
lelkipásztor-egyházelnök

Szeretetszolgálati hírek
Vácra költözhet a Szorgos
Kezek Háza
A Baptista Szeretetszolgálat a
Szorgos Kezek Háza fogyatékkal
élő fiataljainak ellátását jelenleg
Gödön egy bérelt épületben végzi, melynek szerződése február
28-án lejárt. A váci képviselő-testület még 2007-ben adományozott a szervezetnek egy telket,
amelyen tervezték, hogy a fiatalok ellátását biztosítják, erre
azonban jelenleg nincsen forrásuk. Szenczy Sándor elnök levélben kereste meg a képviselőket,
amiben azt kéri, hogy az adományozott telken található faházat –
amelyet jelenleg a kórház iratanyagok tárolására használ –
nyolc-tíz évig kapják meg a Szorgos Kezek Házával kapcsolatos
feladatok ellátásához. A szolgálat
vállalja, hogy saját költségén felújítja és kialakítja a szükséges helyiségeket. Az elnök kérte még a
testületet, hogy adjanak két év
haladékot a tervezett lakóotthon
megvalósítására, amely szintén
anyagi gondok miatt késik. A testület mindkét kérelmet vita nélkül elfogadta.
Gyógyító kézművesség
Új fazekaskoronggal gazdagodott a Bánya utcai hajléktalanszállón létrehozott kerámiaműhely. Az eszköz az eddigiekhez
képest magasabb szintű alkotások elkészítését teszi lehetővé. A
műhelyben egy vezető segítségével több, a Baptista Szeretetszolgálat hajléktalanszállóján lakó is
dolgozik.
Fejlesztőiskola indult Velencén
Mozgássérült és halmozottan
sérült négy-öt éves korú gyermekek fejlesztő-felkészítő foglalkozása kezdődött meg március 1-jén
Velencén – tudtuk meg Szenczy
Katalin konduktortól, a FLAMEprogram vezető munkatársától.
Mint elmondta, hétfőtől péntekig
8 és 12.30 óra között foglalkozik
az óvodáskorú gyermekekkel a
Zöld Liget Általános Iskola egyik
tantermében egy másik konduktorral együtt. A fejlesztő iskola kuriózum a régióban, hisz a közeli
megyeszékhelyen, Székesfehérváron is csak szeptember 1-jén indul
hasonló képzés.
Összeállította:
Kolozs Nagy János
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Svájci politikus 2. rész
– Felénk sokan azt a nézetet vallják,
hogy a hívő ember, illetve az egyház ne
politizáljon. Egyetért ön ezzel?
– A politika arra való, hogy szabályozza társadalmi együttélésünket, és befolyásolja az állam működési kereteit. Mit mond erről a Biblia? Ha belepillantunk, azt látjuk,
hogy hívőkként van ebben felelősségünk. A Bibliában sok férfi és nő Isten szolgája, akaratának hirdetője és
politikus is volt. Gondoljunk csak Józsefre Egyiptomban és gazdaságpolitikájára! Dávidra és külpolitikájára.
Salamon királyra, Uzziásra és
Ezékiásra, Jósiásra. A próféták Isten
igéjét hirdették, s ezzel politizáltak
is. Az Újszövetségből is világosan
látszik: a Jézus Krisztusba vetett hit
befolyásolja életünket, tetteinket a
családban, társadalomban és az államban.
– Milyen politikus az, aki megérdemli a bizalmunkat, szavazatunkat?
– Erre is ad a Biblia világos választ: Jer 29,7: „Fáradozzatok annak a
városnak békességén, ... és imádkozzatok
érte az Úrhoz, mert annak békességétől
függ a ti békességetek is!” Ez azt jelenti, nem a magunk hasznát keresni,
hanem a polgárokét. Nem önmagát
és pártját minden dolog mércéjének
tenni, hanem Istennek elkötelezettnek lenni. Röviden, egy önzetlen és
istenfélő politikus a megbízható.
– Mitől és miben más egy hívő politikus?
– Mint ahogyan a hétköznapokban igyekszem közösségben élni Jézus Krisztussal, és így beszélni, cselekedni a politikai tevékenységemben is. Mint keresztyén politikus
nem vagyok jobb, mint mások, de
jobb Uram van, Jézus Krisztus. Politikai munkámban is Istentől függök.
Ez befolyásolja működésemet. Minden politikai aktivitást imádság kell
hogy kísérjen.
– Kíván-e még valamit üzenni lapunk olvasóinak?
– Örülök annak a napnak, amikor már nem lesz politika, mert ott
leszünk a menny dicsőségében a királyok királyánál Isten gyermekeiként. Amíg oda nem jutunk, marad
a felelősség, hogy kihasználjuk a kegyelmi időt, és az Isten adta lehetőségeket felhasználjuk, hogy sóvá és
fénnyé legyünk társadalmunkban, a
politikában is. Az Úr áldása van
ezen.
(A beszélgetést Bayer György készítette.)
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Közgyûlés... (folytatás a címoldalról)
Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök az elnöki jelentését kiegészítve
írásos beszámolójára utalt, amelyben
olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek gyülekezeteinket érintik: a karizmatikusság, a vezetői krízisek, a szórványok kihívásai, a gyülekezetplántálás, a megszentelt élet vonatkozásában. Az elnöki beszámoló kapcsán sokan megkeresték. Ezekre az
észrevételekre és kérdésekre válaszolt
kiegészítésében.
Kitért a gyülekezeti autonómiából
következő felelősségre és az abból
adódó nehézségekre. Sok esetben az
elnökség nem értesül kellő időben a
jelentkező bajokról, s így ott több esetben csak a tűzoltás nehéz feladata
marad. Hangsúlyozta, hogy a szórványok életben tartása épp olyan fontos,
mint a gyülekezetplántálás. Az ifjúsági konferenciák felügyelete lassan
megoldódni látszik. Viszont némely
gyülekezetben a generációs különbségek pillanatnyilag nem megoldottak.
Kérte a küldötteket, hogy hatékonyan
foglalkozzanak a generációs kérdésekkel. A helyi és országos ifjúsági vezetőket arra kérte, hogy keressék a fiatalok számára a gyülekezetbe integrálódás útját, az idősebb generációt
pedig arra biztatta, hogy ne üldözzék
el türelmetlenségükkel a fiatalabb generációt.
Végül tájékoztatta a Közgyűlést
arról, hogy az Európai Baptista Szövetség Újváriné Szabó Anikót választotta meg a választási bizottság elnökévé, valamint Papp Jánost az EBM
végrehajtó bizottságának tagjává. A
Baptista Világszövetségben Szenczy
Sándort és dr. Szilágyi Bélát a végrehajtó bizottság tagjaivá, Papp Jánost a
misszióbizottság tagjává, dr. Mészáros Kálmánt a baptista identitás és
örökség bizottság tagjává választot-

ták. A Magyar Baptisták Világszövetsége vezetősége is a közelmúltban
ülésezett, ahol soros elnökévé dr. Mészáros Kálmánt, alelnököknek Gergely
Istvánt és dr. Herjeczki Gézát, főtitkárává pedig dr. Kovács Józsefet választotta.
Mészáros Kornél főtitkár dr. Szabó
István (Rákospalota) és Lakati Péter
(Vác) küldöttek levélben feltett kérdéseire válaszolva először a baptifonról
beszélt. Tájékoztatott arról, hogy a
Pannon által nyújtott visszatérítést
teljesen a rendszer fenntartási költségeire kell fordítani. Felhívta a figyelmet a számlafizetési kötelezettségre,
amelynek elmulasztása a lopással
azonos, hiszen az illető mással fizetteti ki a saját telefonhasználati díját.
Az egyházat, a szövetséget alkotó
gyülekezetek nem mindegyike veszi
ki a részét a közös teherviselésből, de
a szövetség előnyeiből és hasznából
ugyanúgy részesedik, a közgyűlésen
ugyanúgy igényt tart szavazáskor a
döntési jogára. Bátorította az érintett
gyülekezeteket, hogy vegyék ki részüket a közös teherviselésből.
Végül tájékoztatott a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány helyzetéről.
A szeretetszolgálatot sem kerülte el az
általános válság, s ezért az egyházhoz
fordult segítségért. Az Országos Tanács döntése nyomán egyházunk kölcsönnel segítette az alapítványt,
amelynek első részletét már vissza is
fizették. Dr. Szűcs Zoltán és egy külső
könyvvizsgáló bevonásával a BSZA
átvizsgálása folyamatban van, hogy a
jobb gazdálkodás megtörténhessen.
Pillanatnyilag a kuratórium havonta
ülésezik.
Papp János missziói igazgató az ifjúsági rendezvényekre visszautalva
ismertette az ez évi nagytábor előadóit. A krízisben lévő gyülekezetekkel
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kapcsolatosan több okot is említett:
generációs, lelkiségi, stílusbeli, és olykor ezek összefonódását láthatjuk. Az
idősebbeket bátorította, hogy a középgenerációt támogassák, a fiatalokat pedig arra kérte, hogy fogadják el
az idősebbeket.
Dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató a 2009. évi beszámolóhoz kapcsolódva kérte, hogy szerezzünk még
1%-os támogatókat. Üdülőink kihasználtsága nagyon alacsony. Az elméleti
kapacitáshoz viszonyítva a balatonföldvári Bethesdáé és a hajdúszoboszlói Betániáé 10%-os, Tahi táboré 5%os. Ez utóbbi annak ellenére, hogy 2
ifjúsági tábor volt ott az elmúlt nyáron. Mindenkit arra kért, hogy jobban
ösztönözzük a csoportokat, hogy
üdülőinkben szervezzék táboraikat.
Vigyük el gyülekezeteinkbe az üdülőink jó hírét! Végül kitért arra, hogy a
BSZA segítése rengeteg fejtörést okozott. Most elindult egy megoldási folyamat, amelyben a BSZA vezetőinek
is le kell vonni a következtetéseket.
A Felügyelőbizottság jelentését dr.
Csontos Sándor ismertette, amely azt
javasolta, hogy a közvetlen missziói
költségeket ne tegyük függővé más
forrásoktól, valamint azt kérte, hogy a
bizottsági megkereséseket írásban
nyújtsa be mindenki.
Dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató a 2010. évi költségvetés tervezetét ismertette.
A közgyűlés elfogadta a kiegészítésekkel az elnökség, a bizottságok és
a testületek jelentéseit.
Az Alkotmányügyi Bizottság előterjesztését a Választási Szabályzat átalakításáról Bereczki Lajos ismertette,
amelyet kinyomtatott formában a
küldöttek hazavihettek.

Lukács Tamás, a házigazda gyülekezet lelkipásztora megtisztelőnek
tartotta, hogy a közgyűlésnek otthont
adhattak.
Ebéd után Mészáros Kornél főtitkár fényképes bemutató keretében
kérte a küldötteket, hogy ajánlják a
testvériségnek egyházi üdülőink, saját intézményeink igénybevételét.
Ezután dr. Almási Tibor, a BTA
rektora számolt be a következő tanévben induló mesterképzés előzményeiről, a mostani felvételiről és a jövő lehetőségeiről.
A következő percekben került sor
a békési gyülekezet családi óvodájának, a rákospalotai gyülekezet Magvető Családi Napközijének és a kecskeméti gyülekezet Bárányka óvodájának ismertetésére.
Opauszki György igazgató a kiskőrösi Filadelfia Segítő Szolgálat nagyszerű és egyre bővülő munkáját egy
filmmel mutatta be.
Végül Lukács Tamás lelkipásztor a
szigetszentmiklósi gyülekezet testvérgyülekezeti kapcsolatáról beszélt
képekkel illusztrálva.
Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök zárszavában megköszönte a
szigetszentmiklósi testvérek áldozatkészségét, nagyszerű vendéglátását.
Igei üzenetében Nehémiás könyve
alapján bátorított mindenkit arra,
hogy álljon a résekre, és a nehézségekkel szemben is legyen kitartó, hűséges az Úr munkájában.
A küldöttek egész napos munkája
utáni feladatot a befejező ének pontosan határozta meg: Vidd a jó hírt minden tájra...
Békehírnök

Pünkösdi célgyüjtés
Egyházunk vezetősége a pünkösdi célgyűjtést a Baptista Ifjúsági
Nagytáborban részt venni akaró, és
az anyagi támogatásra rászoruló fiatalok javára hirdeti meg.
A kedvezményes árak miatt
már nagyon sok fiatal jelezte,
hogy szeretne részt venni a táborban, de családjuk anyagi körülményei ezt nem teszik lehetővé. Sok
esetben 2-3-4 gyermek is jönne
egy családból, akiknek szintén komoly nehézséget jelent kifizetni
még a kedvezményes díjat is. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy
a pünkösdi célgyűjtésnél gondoljanak azokra a fiatalokra, akik az
önök segítsége nélkül nem tudnak

eljönni a Baptista Ifjúsági Nagytáborba.
„Ugyanis azért, hogy másoknak
könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok! Ellenben az
egyenlőségnek megfelelően a mostani
időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is
pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így
egyenlőség legyen!” (2Kor 8,13–14)
Javában folynak az előkészületi
munkák, és április közepe óta lehet
jelentkezi a táborra a www.baptistaifi.hu weboldalon.
Szeretettel és tisztelettel:
Milánkovics Dániel
a Magyarországi Baptista Ifjúsági
Misszió elnöke

Munkaadó Isten
A múlt évben az egyik gyermekem munkahelye miatt aggodalmaskodtam, az idén a másikért. A
hírek aggasztóak voltak. Szünet nélkül izgultam értük, de tegnap fordulat állt be a lelki válságomban. Az
Úr Jézus eszembe juttatta azt az
időt, amikor elkezdtem tanítani.
Utolsó éves tanítóképzős voltam, kérdőívet kellett kitöltenem,
hol szeretnék tanítani. Akkor el sem
lehetett képzelni, hogy Pestre kerüljek. Egy Borsod megyei kis faluba
kértem az elhelyezésemet, mert közel volt a miskolci gyülekezet. Rokonaim éltek a szomszéd faluban.
Igen szegény, odúban lakó, ruhátlan emberek laktak abban a faluban. Őket akartam tanítani olvasásra, istenfélelemre.
Egyik nap hívatott az igazgatóm, és meghívott a tanítóképzőnk-

be tanítani. Amíg kedvesen elmondta, milyen szempontok alapján ért ez a megtiszteltetés, én egyfolytában arra gondoltam: Isten
munkája ez, ő rejt el engem ebben az
iskolában. Még nem tudtam, menynyire igazam volt! Isten ajándékának tekintettem ezt a lehetőséget, és
elhatároztam, hogy innen fogok
nyugdíjba menni.
Munkaviszonyom idején veszélyes helyzeteket éltem át, de éreztem az Úr jelenlétét az életemben.
40 évi tanítás alatt úgy taníthattam, ahogy elgondoltam, és az utolsó négy évben bibliaismeret tanítására kaptam megbízást. Hitre jutott
az egész osztályom!
Jó visszagondolni az akkori
problémáim megoldására, Isten
gondviselésére. Erőt nyertem belőle
a gyermekeimért való lelki harcomhoz. A mai válságos világban is
megsegít minket az Úr. „Bízzál, lelkem, és ne félj!”
Frittmann Lászlóné
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Élõben
jelentkezünk!
Válság és felismerés
„A jó napokban élj a jóval, a rossz
napokban pedig lásd be, hogy ezt is,
amazt is Isten készítette...” (Préd 7,14)
Jöttek a rossz napok
Bizonyára sokan hallottak egy
amerikai óriásbankról, amely több
mint 90%-os részvényesés következtében csődbe ment.
A Lehman Brothers bukásával
egy olyan válság vette kezdetét,
amely végigsöpört Európán, Ázsián
át az egész világon. A különböző
hitelek
bedőlésével
nemcsak
bankok, hanem emberek, családok
kerültek reménytelen helyzetbe.
Magyarországon is sokakat elért
a válság. Akik eddig anyagi és
szellemi lehetőségeikkel viszonylag
normális életvitelt tudtak folytatni,
egyre inkább szorításba kerültek, és
olyan szakszavakat kellett megismerniük, mint például hitel-átütemezés, hitelkiváltás, árfolyamkockázat. Ma már tudjuk azt is, mit
jelent a jegybanki alapkamat
növelése, csökkentése.
A válság tehát szedi áldozatait,
sokan felélik tartalékaikat, kilátástalan helyzetbe kerülnek.
A hívő ember számára azonban
adott lehetőség a megpróbáltatásokkal járó előnyök felfedezése.
L. K.
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Válság és felismerés
Miként lehet mégis a nem várt nehézségeken felülkerekedni?
Ebben a helyzetben fontos, hogy
az ember milyen magatartást tanúsít. Az emberek különféle módon
igyekeznek kilábalni a váratlanul
érkezett bajból. Van, aki nagy akaraterőt ébreszt magában, telítődik
azzal az elhatározással, hogy mindenáron sikert arat. A kudarc minden lehetőségét, minden gondolatát
elutasítja. Az ilyen ember módszerének jellemzője az erő, bátorság,
határozottság, függetlenség, méltóságteljesség, merészség. A végsőkig
harcol. Ha kell, könyörtelenül semmibe vesz vagy lerombol minden
akadályt, korlátot. Úgy érzi, hogy a
gyöngéket nem lehet eltűrni, és hajlamos az ilyen természetű emberek
megvetésére. Hajtóereje: valamit sikerre vinni. Módszerének hibái a
makacsság, kegyetlenség, gőg, az alkalmazkodóképesség hiánya. Csak
személyes érdekeiért hajlandó dolgozni, közömbös mások véleménye
iránt. Saját tekintélyének fenntartása a legfontosabb. Úgy gondolja:
„A hatalom azért van, hogy uralkodjunk embertársainkon, vagy
hogy személyes pompát fejthessünk ki...”
Egy másik módszer tipikus
mondata: „Nem szeretet az, ami
megváltozik, ha a körülmények
megváltoznak.” Az ilyen ember
magatartásának jellemzője a bölcsesség, a belátás, az intuíció, a
szellemi együttérzés, a részvét, a
hűség, a nagylelkűség, az emberszeretet. Célja, hogy mindezt sugározza a világba minden viszonzás
és ellenszolgáltatás nélkül, tehát
személytelen, vagyis nagyon is személyes. Mindenkit lelkesít, felemel,
akit elér. Arra is indíttatást érez,
hogy a szolgálat szellemét a kifinomultság, a gyöngédség, a jóindulat
és a védelmezés tulajdonságait magasabb szintre fejlessze. Legnagyszerűbb erényeinek egyike, hogy a
barátságban hűséges. „Azokat,
akik szeretettel járnak, bár messze
vándorolhatnak, Isten visszavezetheti szentjei körébe.” Mindig képes
szeretni, képes megbocsátani a bűnösnek is, úgy, hogy magát a bűnt
elítéli és ellenzi. Úgy küzd az ellenféllel, hogy a megegyezéses megoldást előnyben részesíti a kierőszakolttal szemben. Mindezt elhivatásból és meggyőződésből teszi. Az

ilyen emberekre azonban általánosan jellemző a túlzott érzékenység,
a vélt vagy valódi sérelmeik fölötti
töprengés. Szenvednek az emberi
kapcsolatok rendezetlenségétől, a
mellőzöttségtől, az elhagyatottságtól.
A harmadik módszer: a megújító és átalakító tudatformálás. A
zsoltáros így fogalmazza meg:
„Megértést adj nekem, és megtartom
törvényed” (Zsolt 119,34). Az ilyen
ember magatartásában jellemző a
dolgok mélyreható és elemző értelmezése, a másik bajának megértése,
a tapintat, az alkalmazkodóképesség, méltóságteljesség. Nem viseli el
az igazságtalanságot, a korlátoltságot, a megértés hiányát. Megtanulja úgy megérteni és felhasználni a
körülményeket, hogy azok tanulságul szolgáljanak a viselkedésben,
és bölcsen megvárja az események
logikus lefolyását. A módszer gyengesége a túl sok szempont meglátása
miatti határozatlanság, túl nagy figyelem a részletekre, formára, rendszerre. Az ilyen ember szenved, ha
értelmi sötétségbe süllyed, ha megfosztják méltóságától, beleértve
„arca elvesztését”, vagy ha bebizonyosodik tévedése. Alkalmazkodóképességét egy rövid történet mutatja be legjobban:
Egy vacsorán a meghívott vendégek között volt egy katolikus
pap és egy rabbi is. Amikor a társaság asztalhoz ült, szembekerültek a
látszólag áthághatatlan akadállyal,
hogy ki mondja el az asztali imát.
Mindenki zavartan nézett a tányérjára, keresgélték a szavakat. A kínos pillanat tetőpontján a katolikus
pap körülnézett és így szólt: „Ha
nincs ellenükre, elmondanék egy
ősi zsidó imát. Mindenki lehajtotta
a fejét, és a pap elmondta az asztali
áldást héberül.
Íme, három módszer: nem az én
bölcsességeim! A nehéz helyzetek
arra is alkalmasak, hogy az ember
saját érdekében megtanulja elégetni akadályozó tulajdonságait a felismerés, az ismeret tüzében, amely
által nehéz sorsa boldogsággá válhat, és hogy ami eddig az emberi
természetében alsóbbrendű volt,
bölcsességgé és erővé alakuljon át.
Tegyük hozzá, Isten segítségével!
Lázi Károly
ügyvezető
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Megváltva, megváltva
Boldog vagyok, hogy bizonyságot tehetek arról, hogy „az Úr csodásan működik...” Újból átéltem
azt a Túrmezei-verset, amit a gyülekezetben is elmondtam: „Az én
számomra véletlen nincsen”.
Egy nyári napon hálás szívvel
ébredtem, kimentem a kertbe elvégezni munkáimat. Már elmúlt dél,
és olyan hálás voltam, hogy mindenhez volt erőm, jól éreztem magamat. Aztán hirtelen rosszul lettem.
Betámolyogtam a lakásba. Mire föleszméltem, már ott volt a rohamkocsi, és vittek a kórházba.
Ahogy jobban lettem, megismerkedtem az egyik beteggel, Irénkével, aki többször is odajött hozzám beszélgetni. Kiderült, hogy
baptista hívő vagyok. Gondolta –
mondta ő –, mert a szomszédjukban is laknak hívők, és ők is ilyen
szépen beszélnek. Szeretett velem
beszélgetni, sokat kérdezgetett.
Amikor eljött a vasárnap reggel,
miután rendbe tettem magam, igét
olvastam, imádkoztam. Hirtelen
nagyon rosszul lettem. Kérdezem
Irénkétől: hány óra lehet. Mondja:
éppen 9 óra. – Hiszen akkor most
van imaóra a gyülekezetben, éppen
most imádkoznak értem az én testvéreim.
Egyre rosszabbul lettem, kértem, hívja az orvost. Az EKG és
egyéb vizsgálatok megállapították:
infarktus. Azonnal műteni kell.
Előkészítés közben beszéltek hozzám, és egymással is beszélgettek.
Hallottam, amint mondta az egyik
orvos, hogy 5% esélyem van a túléléshez.
Csodálatos volt az a lelki nyugalom, amely mindvégig bennem
volt. Csak a hála zengett a szívemben. Amikor láttam a sok orvost,
akik ott voltak körülöttem, eszembe jutott az az ige, hogy „Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül...”
A műtét végeztével közölte velem
az orvos: „Hát, Csőke néni, hála a
jó Istennek, most nagyon jókor volt
jó helyen.” Mondtam: „Igen, hála
Istennek. Ez az ő gondviselése.”
Amikor a műtőből toltak ki, az az
ének hangzott a lelkemben: „Meg-

váltva, megváltva, ó, hála néked, jó
Atyám...” És „Minden szerinted legyen, Uram...”
Amikor délután bejött hozzám
az egyik orvos, és kérdezte, hogy
vagyok, már hálás szívvel mondhattam, hogy köszönöm, jól. Hálás
voltam Istennek és az orvosoknak
is, és ezt el is mondtam neki. Azt is
elmondtam, hogy én hiszek Isten
gondviselésében.
Nagyon sok alkalmam volt a bizonyságtételre, élettel és beszéddel
is. Eszembe jutott az az ige: „a világ
fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését”. Áldásul volt nekem – családomnak – ez az intés.
Hála érte!
Csőke Bertalanné

H I R D E T É S E K
 Eladó lakás Tulajdonostól
eladó a X. kerületben, egy 68 m2es, 3 szobás, jó állapotú panellakás, áron alul: 8,9 millió Ft-ért.
Telefon: 06-1-260-14-08 vagy 0630/315-4006.
 Eladó nyaraló Tóalmáson a
baptista tábor közelében, gyógyfürdő utcájában kétszintes, összkomfortos, téliesített nyaraló betegség miatt eladó. Érdeklődni:
+36 /20/ 621-5111.
 A Varga Irma ügyvédi iroda
az alábbi jogi szolgáltatásokat kínálja
ügyfelei részére: ingatlanügyek,
adás-vételi és egyéb szerződés készítése, képviselet; peres és peren kívüli eljárás során jogi képviselet ellátása; gazdasági tranzakciók teljes
körű lebonyolítása (társasági jog, ingatlanjog, szerződések, szerződésminták készítése megbízóink konkrét igényeinek megfelelően); cégek,
alapítványok, egyesületek alapítása, képviselete; elektronikus cégeljárás. Iroda: Budapest XI., Orlay u. 1. (5ös kapucsengő), tel./fax: 06-1-209-3030, 0620-235-58-59.
 Eladó lakás Pécelen egy
háromlakásos családi ház 700 m2
raktárral eladó. Érd.: 30/942-6007
(baptifon).

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
SZEGED: Március 17-én kísértük utolsó útjára Tóth Lajosné Büte
Vilma testvérünket. 86 évet kapott
Mennyei Atyjától. 15 évesen tért
meg, és 71 éven át – lelkében töretlenül – követte Megváltóját. Évek óta
otthonában betegeskedett. Temetésén Révész Árpád lelkipásztor hirdette a vigasztalás igéit, a sírnál Balogh
Barnabás lelkipásztor imádkozott. A
szegedi énekkar szolgált.

Neked, apu
Én a magas égre néztem, önzőn,
s nem láttam, hogy itt a földön
kihunyni készül egy gyertya-láng.
Apám elment, s ott a sírnál,
ahonnan még egyszer visszanézett,
sírtam, s nem gondoltam semmi szépet.
Most az idő már új lapot nyitott,
s a szavak miket számba adott,
megértek talán, hogy formát öltsenek.
Apu, most elmondom Neked,
amit úgyis tudtál, bízom benne,
bár nem volt szavakba öntve,
hogy erős karó voltál nékem
sorsom orkános szelében.
Hajóm alatt Te voltál a hullám,
s árbocomon a vitorla,
mi sérült életemet gyengéden
biztonságos partra sodorta.
Fészek voltál, ahová visszaszállhatott
lelkem, ez az örök vándorló madár,
s röptettél, mikor hívott a látóhatár.
Nem kérdeztem meg soha Tőled,
hogy beváltottam-e reményeidet,
mikor kóborlásaimra indulva
arcomra csókoltál útlevelet.
S mielőtt bezárulna az ég,
még két szót felkiáltanék,
mit ritkán mondtam, azután elengedlek:
Apu, szeretlek!
Mecsek Zsuzsa
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Egy elvált új élete…
„A házasság a világ egyik legszebb,
legnyugalmasabb és legizgalmasabb találmánya. De megvannak a játékszabályok, ezek betartása nélkül rémálommá válik a boldogság” – mondja Péter
könnyes szemmel. Aztán így folytatja:
„15 év házasság után a feleségem megcsalt a munkatársammal. Depressziós
lettem, az önértékelésem mínuszba ugrott. Senki nem értett meg.
Hosszas keresgélés után találtam
meg a Válóhálót. A legtöbbet az jelentett, hogy hasonló problémákkal küzdő
emberek meghallgattak. Segített persze
az amerikai DVD-sorozat és a hozzá
kapcsolódó beszélgetés a páros heteken,
és a bibliai történet és a hozzá kapcsolódó beszélgetés a páratlan heteken. A kb.
tíz fős kis baráti társaság magánháznál
jött össze, ahol süteményeztünk, teáztunk. Később a beszélgetős alkalmakon
kívül elmentünk bowlingozni, kirándulni, biciklizni, társasjátékozni, hogy
jobban megismerjük egymást. Ahogy
teltek a hónapok, egyre jobban éreztem
magam. Már nem kellett gyógyszert
szednem, nem kellett pszichológushoz
járnom.”
Péter példája tipikus, rengetegen
hagyják ott a párjukat – akár figyelmeztetés nélkül is – többévi házasság után.
Az ilyen elhagyott ember
ugyanazon az ördögi csapdán
megy keresztül:
énképe irreálisan leromlik,
munkáját egyre nehezebben
tudja ellátni,
korábbi baráti, szociális kapcsolatai nagy részét elveszíti,
mély depresszióba esik, amikor
már a felkelés is komoly nehézségekbe ütközik.
Ha eddig a pontig jut valaki, és
nem kap külső segítséget, menthetetlenül a depresszió martalékává
válik, mert önerőből nem képes felállni és újrakezdeni.
Az ilyen emberek számára szinte nélkülözhetetlen a Válóháló,
ahol megértést, elfogadást, beszélgetési lehetőséget, meghallgatást,
új barátokat talál az, aki ide csatlakozik.
A Válóháló képes segíteni abban, hogy egy összetört, elvált
ember újraépítse az életét. Újra
teljes értékű tagja legyen a családnak, baráti társaságának, a munkahelyének.
Embert és családot építünk!
www.valohalo.hu
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Válóháló
Embert és családot építünk!

2004-ben kezdtünk kiscsoportot az
elváltaknak Válóháló néven. Központi
üzenetünk a megbocsátás és a remény
az újjáépülésre.
Kis csoportban beszélgetünk, meghallgatjuk a összetört szívűeket,
együtt kirándulunk, grillezünk, biciklizünk is. Istenben hívők és más meggyőződésűek egyaránt részt vesznek a
közös programokon.
2009 őszén három csoport indult
Budapesten (a XI., XIII. és XXII. kerületben) pénteken este 19.00–21.00-ig, és
egy Szigetszentmiklóson kedden este
19.00-től 21.00-ig.
Programjaink
A beszélgetések váza egy amerikai
előadás-sorozat egyik héten, és egy
bibliai történet a másik héten. Ha van
ismerősöd, aki válik, vált, akkor küldd
el hozzánk!
Nyaranta egyhetes vagy tíznapos
táborokat szervezünk az ország különböző pontjain, ahol az egy év
anyagát rövid idő alatt vesszük át.
Depressziósok és tévesen gondolkodók számára kifejlesztettem egy
tréninget, ami a gondolatok fegyelmezéséről szól. Elszánt akarat
szükséges hozzá, de rendkívül
eredményes. Már többen kipróbálták, és működött. Ha van ilyen ismerősöd, küldd hozzánk! A realitások
nélküli énkép javítására is van egy
30 napos tréningünk.
Igény esetén elmegyünk és segítünk egyházi csoportvezetők képzésében. (Körülbelül négyszer egy egész
szombat, amire szükség van. Ezt nevezzük mobil vezetőképzésnek.)
Ugyanez a gyors mobilképzés elérhető
nyáron egyhetes tábor formájában is.
Végzünk még válásmegelőző
(preventív) beszélgetéseket is, valamint jegyesfelmérést. Szempontokat
adunk a jövendőbeli kiválasztásá-

hoz, a házassági szerepekre való felkészüléshez.
Terveink
Két éven belül szeretnénk, ha
minden budapesti kerületben lenne
egy aktív Válóháló-csoport.
Öt éven belül szeretnénk, hogy
minden magyar nagyvárosban legyen aktív Válóháló-csoport.
Szeretnénk, hogy nyolc éven belül minden magyar településről legyen elérhető egy aktív Válóháló.
Feladatom a fentiek alapján
A négy csoport támogatása. A
meglevő és az új vezetők folyamatos
képzése. Kapcsolatépítés és -tartás
az egyházakkal, a médiával. Anyagi
támogatás biztosítása a munkához.
A rászorulók lelkigondozása. Táborok és különleges események szervezésének biztosítása. Előadások
tartása. Feladatok delegálása.
Szívesen elfogadunk 1–10 ezer
Ft/hó vagy más összegű támogatást, erről kérünk visszajelzést.
Bankinfo: OM Alapítvány 1160000600000000-18539862 Paksy Sándor
Paksy Sándor
0620 886 3321
paksysandor@gmail.com
www.valohalo.hu

Gondolat és sors
Ügyelj gondolataidra, mert azok
szabják meg szavaidat! Ügyelj
szavaidra, mert azok szabják meg
tetteidet! Ügyelj tetteidre, mert azok
szabják meg szokásaidat! Ügyelj
szokásaidra, mert azok szabják meg
jellemedet! Ügyelj jellemedre, mert
az szabja meg sorsodat!
Charles Reade

