
Aki szervezett már bármilyen 
többnapos rendezvényt gyere-
keknek az tudja, hogy nincs annál 
lehangolóbb, mint amikor a szer-
vezés tiszta kék egén elkezdenek 
megjelenni az aggodalomra kissé 
okot adó szürke gomolyfelhők.
A tábort az élet alakította így. Úgy 
érzem, hogy mi, a szervezők is egy, 
az Úr által koordinált klassz sátor-
tábor részesei lehettünk, és jutal-
mul a résztvevő gyerekek 
jutalmát és mosolyát 
kaptuk.
Mérei Szent Fülöp 
esti imádsága sze-
rint: „Uram! Kö -
szönöm, hogy 
semmi sem úgy 
alakult, aho-
gyan én ter-

v e z t e m , 
ha nem min-

den akaratod 
szerint”.

Az idén maga-
sabbra került a 
léc!
2017. június 22-én 

délután a sátorállítás-
sal kezdődött el az idei 
evangélikus gyerektá-

bor. Cserkész fiúk 
hatalmas rutinnal fel-
húztak négy sátrat a 
templom mögötti 
hegyen, szépen fél-
körben a tábori tűzra-
kóhely körül. Estére a 

kemény mag be is 
költözött a 
sátrakba.
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Tábornyitó tábortűz parazsán mindenki 
nyárson sütögette a szalonnáját. Nagy volt 
a lelkesedés és még nagyobb a nyüzsi. Ez a 
lendület egészen 23 óráig csak fokozódott, 
majd úgy éjjel egy körül csendesedett el és 
váltott halk szuszogásra.

Reggel teljes erővel belecsaptunk a 
péntekbe. Kijelölt focipálya igazi kispályás 
kapukkal, ping-pong asztal, tenisz, aszfalt-
kréta és még sok más klassz elfoglaltság 
várta a srácokat.

További sátorlakók érkeztek és költöztek 
be! Egyre többen lettünk!

Azt vettük észre, hogy anyukák és apukák 
egyre többen és többen kapcsolódnak be a 
lebonyolításba. A „háttérmunkások” koor-
dináltak, főztek, mosogattak, a kis résztve-
vők meg élvezték a szolgáltatást!

Délelőtt ügyességi foglalkozást tartott 
Széphalmi Annamária. Poilabdákkal 
kötötte le a gyerekeket. Ebéd után Bakay 
Péter cigány-missziós lelkésszel zenés 
áhítaton vehettek részt a gyerekek.

A zenei alap megvolt és következett a nap 
fénypontja, a délutáni orgona koncert. Dr. 
Kovács Attila nyíregyházi evangélikus 
lelkész és orgonaművész Johann Sebastian 
Bach: Klavierübung III. Teil c. művéből 
játszott nekünk.

A koncertet követően még mindig nem 
tértünk le a zenei vonalról. Estére Borzavá-
ri Rózát vártuk egy kis tábortűz melletti 
hegedűs muzsikálásra. Drága unokatesóm, 
fantasztikus volt! A szó szoros értelmében 
mindenki nótázott. 
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Szombat reggel egy kicsit lassabban 
indult. Fogyott a kraft? Neem! Kötetlen 
játék és nyüzsi volt, ám megérkezett a 
Bohóc, Miki bácsi. Nagy sikerrel mutatta 
be a produkciót. Bűvészkedett, mókázott a 
zsonglőr bohóc. Aki akart segíthetett a 

templom díszítésé-
ben a délutáni eskü-
vőhöz. Ebéd után 
kezdtek gyülekezni 
az érdeklődők, mert 
egy igazán érdekes 
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előadással készültünk. Pirger István 
beszélt az arab félszigeten tett missziójá-
ról.

Az esküvői menet pontosan érkezett!  A 
kábeleket épp, hogy el tudtuk tüntetni és a 
templomot az esküvőhöz visszarendezni.

Estére közös kulturális programot szer-
veztünk és felsétáltunk a várudvarba, ahol 
megtekintettük a Virágom együttes kon-
certjét. Koncert után a bátrabbak részt 
vettek a hőspróbán is!

Mikor visszaértünk, Széphalmi Annamá-
ria és férje, Luciano Bastos Bosco Gondim 
zsonglőr egy nagyon látványos LED 
lámpás, akrilgömbös performanszot adott 
elő a templom tövében.

Vasárnap reggelre aztán tényleg elfogyott 
az a bizonyos kraft! Csendes reggeli, 
pakolás, búcsúzkodás.

Mi, felnőttek, legalább úgy élveztük a 
tábort, mint a gyerekek 

Összességében úgy érzem, jól sikerült, és 
ha, rajtam múlik, akkor jövőre lesz 
harmadik, ami még ettől is jobb lesz!

Magyari Ákos
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A ’90-es évek elején ismertem meg 
Pirger Istvánt (Pirgi) a közös számítás-
technika iránti érdeklődésünk kap-
csán. Jó barátok lettünk. Közös bulizá-
sok, koncertek, majd egy kicsit (tény-
leg csak egy kicsit) felnőve Pirgin meg-
jelentek a lokálpatriotizmus jelei is. 
Rendszergazdaként a polgármesteri 
hivatalban kezdett dolgozni. Közösen 
kezdeményeztük a Part-Oldalak újság 
indítását a Pilvax… akarom mondani a 
Hoffmann kávézó teraszán többedma-
gunkkal. Aztán elkerült Dunaföldvárról 
és nagyon kevesen hallottunk róla. 
Pedig érdekes életet kezdett ám élni. 
Sokaknak talán furcsa, de másoknak 
érdekes lehet ez a fajta „pályaválasz-
tási” módszer. Jó barátom a mai napig 
és rajtam kívül még sokan ismerhetik.
Pirgi végig segített nekünk az evangé-
likus gyerektáborban, és ezen a hétvé-
gén tartott is egy kis előadást az ománi 
missziójáról a templomban. Hallgatva 
az előadását arra gondoltam, felte-
szek neki pár kérdést, melyekre adott 
válaszaiból egy érdekes világnézet 
ismerhetünk meg.

Miért érezted azt, hogy az a hétköznapi 
élet, amit a szüleid és a környezeted is 
éltek, nem lesz megfelelő számodra; hogy 
létezik egy másik, egy jobb „dimenzió”, 
amiben értékesebb életet élhetnél?

Nagyon jó gyermekkorom volt. Renge-
teget játszottam a korom- és környékbeli 
gyerekekkel. Kíváncsi voltam mindenre. 
Megfigyeltem, megvizsgáltam mindent. 
Amit tudtam, szétszedtem és próbáltam 
rájönni, hogyan és miért működik. Számí-
tástechnikával kezdtem foglalkozni, amin 
keresztül is nyílt a világ, de ahelyett, hogy 
a válaszokat megkapva elfogytak volna a 
miértek, inkább hatványozódtak. Köztük 
volt az emberi élet. Miért van az, hogy 
sejtjeink képesek a regenerációra, mégis 
kódolva van az ember élettartama? Ha 
ilyen tökéletes rendszer vagyunk, akkor 
miért nem élünk örökké? Aztán jött a tudat 
kérdése. Mitől vagyok én én? Mi határoz-
za meg a tudatomat?

Kérdeztem magamtól: létezik egy 
igazság? Egy kérdésre, egy tényre 
mindenki, akit megkérdezünk róla ugyanazt 
a választ fogja adni? Létezik az, hogy az 
1+1-nek van három igaz megoldása? Arra a 
kérdésre, hogy mi, az emberek hogyan ke-
rültünk ide a Földre, erre is csak egy válasz 
van, egy igazság?

Én azért tartok most itt, ahol tartok, mert 
elhittem, hogy csak egyetlen válasz lehet a 
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kérdéseimre. Azokért viszont el kell menni 
és meg kell keresni… és ott lesznek, mert 
meg lehet őket találni.

Az élet értelmét egy nem szokványos di-
menzióban, nem hétköznapi megközelítés-
sel kezdted keresni már elég fiatalon. 
Milyen alternatívák foglalkoztattak?

A gyülekezet nem érdekelt. Isten sem. 
Isten a vallást képviselte számomra, ahol va-
sárnaponként mindenki egy jópofa maszkot 
visel, a hétköznapokban meg úgy élnek, 
mintha nem lenne Isten. 15 évesen a fizi-
kaórán tanultak alapján teljesen egyértelmű-
vé vált számomra, hogy az evolúció (a 
semmiből egy értelmes lény jön létre évmil-
liók alatt) nem létező folyamat. Hogy tud 
egy személy létrejönni egy személytelen-
ből? Aztán, mivel még mindig nem tetszett a 
vallás, a következő izgalmas lehetőség az 
UFO-k voltak. A sok rejtélyes sztori mellet 
ebben a lényeg az, hogy földönkívüli lények 
telepítették az életet a földre. Ha ez így 
történt, akkor megvan a válasz a földi életre, 
viszont van egy kérdés: ki telepítette a föl-
dönkívüli lényeket oda, ahonnan ők jöttek? 
Másik UFO-k? De őket ki tette oda? Szóval 

az UFO-k sem volt a válasz. Maradt Isten. 
Támasztottam egy feltételt: akkor foglalko-
zom az egész Isten dologgal, ha Isten 
mérnök, egy tervező mérnök, nem pedig egy 
színházi rendező, aki képmutatást akar min-
denkitől… Pár év eltelt. Közben nyitott 
szemmel és füllel kerestem, hogy van-e élet 
az emberek között. Melyik az a filozófia, 
vagy bármilyen elképzelés, ami úgy illik az 
ember életére, mint a kesztyű a kézre…

Hogy kerültél a gyülekezethez?
Valaki hívott, akit már ismertem kicsit. 

Alig voltunk tízen. Ekkor még nem voltam 
hívő. Nem értettem, miért beszélünk vala-
kihez, aki nincs is ott (ez volt az ima). Volt 
egy kis üzenet – egy gondolat a Bibliából, 
aztán beszélgettünk. Sok dolgot nem 
értettem, de azt láttam, érzékeltem, hogy 
van benne élet, az a valami ami illik az 
ember lelkére. A Bibliából próbáltak meg-
válaszolni minden kérdést a beszélgetés-
kor. Ez meglepett! Lennének ott válaszok? 
Meglepően jól leírja az ember állapotát, 
gondolatait… csak mondjuk olyan 
nyelven, amit magamtól nem értettem 
elsőre, még ha magyarul is volt. Még 
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sokat jártam úgy oda, hogy nem hittem 
Isten létezésében. Küzdöttem azzal, hogy 
a tudomány nem tud mit kezdeni Istennel, 
így én sem tudtam őt betenni a már 
meglévő dobozkáimba. Isten hívott 
magához és nem hagyta, hogy én csoma-
goljam be őt a már meglévő ismereteim 
szerint... és akkor hitben hoztam egy 
döntést. Rábíztam az életem Jézusra.

Nagyon jó volt, hogy csak tízen voltunk, 
még így is zavart, nem tudtam hogyan kell 
viselkedni… aztán ez később elmúlt.

Megkaptad a közösségtől azt, amit 
vártál? Az életet, amit elképzeltél?

A közösségtől nem volt elvárásom. 
Istentől volt. Vártam a válaszokat a rengeteg 
kérdésemre, amik az évek során felhalmo-
zódtak. De ott volt a kérdés: menjek azon 
az úton, amit én láttam magam előtt, vagy 
azon, amit Isten tett le elém? A közösség 
azért volt érdekes, mert köztük láttam 
valamit, amit sehol máshol nem, ez pedig 
Isten szeretete volt.

Megtértél. Eltelt húsz év. Ezalatt kellett, 
hogy legyen a választott életben egy pár 
mérföldkő, ami meghatározó volt 
számodra. Mik voltak ezek?

Az első meghatározó mérföldkő az 
volt, hogy 2000-ben beiratkoztam egy 
Bibliaiskolába csak azért, hogy Istent 
jobban megismerjem. Addigra nyilvánva-
lóvá vált számomra, hogy Isten létezik, ő 
egy személy, megismerhető, és a Bibliá-
ból ismerhető meg. 

A második ilyen kő az, amikor 2003-ban 
egy fillér nélkül kiutaztam az Egyesült Ál-

lamokba azért, hogy ott folytassam a Bibli-
aiskolát. 2004-ben elkezdtem az ottani ta-
nulmányaimat, akkor már angolul. A 
tanokat 20–30 éve ezen a missziós pályán 
lévő tanítóktól kaptam, akik nem csak 
„elméleti” Bibliát, hanem „gyakorlati” 
Bibliát is tanítottak, azaz a Biblia szerinti 
élést tanítottak. Ez nagyon vonzó volt.

Kisebb mérföldköveknek mondanám 
azokat a momentumokat, amikor Isten 
megtanította nekem, mit jelent az, hogy 
Krisztus teste, tanított sokat a kegyelemről, 
a feltétel nélküli szeretetről, a megbocsá-
tásról. Ezek mind akár évekig is eltartottak.

Úgy mentem az USA-ba, hogy minden 
ügyemet, ami a fejemben volt feltettem egy 
polcra. Ott egy új életet kezdtem, új kultú-
rában és az iskolában pedig jó értelemben 
kimosták az agyamat. Sok szó nyert új 
fogalmat. A szeretet az egyik. Szóval 
tanultam sok új dolgot Isten nézőpontjából, 
sok dolog átértékelődött, más dolgokat el-
engedtem. Lett sok új élményem, barátom, 
családom.

Mivel foglalkoztál Amerikában; azon 
kívül, hogy tanultál? Miből volt pénzed? 
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Hol laktál?
Először a Biblia iskola épületén belül volt 

lehetőségem dolgozni. Egy kis étteremben 
takarítottam. A fizetésemből fizettem az 
iskolát és a szállást. 

Kis idő múlva úgy alakultak a dolgok, 
hogy lehetőségem nyílt informatikus 
mérnöki tudásom kamatoztatására az isko-
lában is. Rendszergazdai, számítástechnikai 
feladatokat végeztem 2008-ig. Ezután 
WEB-es fejlesztésekkel foglalkoztam, ki-
használva ezen irányzat erős fejlődését és 
lehetőségeit.

Meddig voltál kint, és végül mikor, miért 
jöttél haza?

2014 szeptemberéig voltam Amerikában. 
Onnan még nem haza jöttem, hanem 
Ománba mentem misszióba. Onnan 2015 
májusában tértem haza, mert Isten azt 
mondta, hogy haza kell jönnöm és Anyu-
kámmal kell lennem, akinél később dagana-
tot diagnosztizáltak. Az év októberében 
kórházba került, majd decemberben 
elhunyt.

Mikor és hogyan kerültél ki Ománba?
Baltimore-ban egy éves missziós konfe-

rencián találkoztam Matti Sirióval, aki híres 
gyülekezeten belüli misszionárius és profi 
festőművész, ő megkérdezte, hogy nincs-e 
kedvem októberben Ománba látogatni. Hol 
van Omán? – kérdeztem. Számít az, hogy 
hol van? – válaszolta Matti Sirio. Jó válasz 
– gondoltam. Érdekes, hogy korábbi infor-
mációim alapján mindig is úgy éreztem, 
hogy az a hely, ahova soha nem szeretnék 
missziósként kerülni, az a Közel-Kelet. 
Ugyanakkor Matti Sirioval mindig is sze-
rettem volna együtt dolgozni.

Sokat gondolkodtam Matti ajánlatán, 
amit egy Isteni „kopogtatásnak” értelmez-
tem, aztán egy budapesti gyülekezeti konfe-
rencián újra találkoztunk és megbeszéltük, 
hogy 2014 szeptemberében odaköltözünk.

Hát egy kicsit be voltam rezelve az oda-
költözéstől. Elolvastam egy könyvet az 
ottani üzleti életről, hogy legyen valami 
sejtésem, mégis milyen az élet ott. Az inter-
netről is próbáltam összeszedni mindenfé-
lét, de Omán egy titkos hely, nem sok infó 
volt róla. Az utazáshoz és az ottani élethez 
pénzre volt szükségem. Amit csak tudtam, 
pénzzé tettem és elbúcsúztam mindenkitől, 
majd kirepültem Ománba.

Mi ösztönözött arra, hogy végül Omába 
menj?

Az, hogy tudok segíteni Mattinak, és a 
kalandvágy. A küldetés lehetetlensége és 
Isten akarata is ösztönzött. Egyszerű, jó 
emberek az ott élők, akik látják bennünk 
Istent, és ez minket annyira megáld, hogy 
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ehhez vonzódunk és akarjuk, hogy újra 
megtörténjen.

Az Iszlám nem csak a vallásuk, az életük 
is. Óriási döntés számukra, hogy elhagyják 
Allah-ot és áttérjenek Jézus tanaira és 
azokat kövessék.

Kimennél újra?
Azonnal, ha kapnék egy kis támogatást. 

Sokba kerül az ottlét. Tervezem, hogy meg-
szerzem a diplomámat – amihez már végig-
jártam az iskolát – és oda megyek dolgozni. 
Az is egy fajta támogatás.

A gyülekezet nem támogat?
A gyülekezet, mint szervezet nem. Ez 

egy ilyen gyülekezet. A gyülekezeti tagok 
viszont támogatnának, és ez működik is így 
más misszionáriusokkal más missziós 
mezőkön, viszont Ománban illegális ez a 
fajta munka, így nem tudom reklámozni, 

nem tudok róla írni, és így nem tudom 
elérni ezeket a forrásokat.

Nem gondoltál arra, hogy itthon folytasd 
lelkészi pályán?

Amikor Magyarországon vagyok úgy 
érzem, mintha valami visszahúzna. Autós 
hasonlattal élve olyan, mintha csak 2-esben, 
3-asban mennék, és nem tudom feljebb 
kapcsolni a váltót. Nem tudom, mi ez, de 
már így érzem ezt hosszú évek óta. Mikor 
kimegyek külföldre, a 3-as után egyből 
4-es 5-ösbe kapcsolok úgy, hogy még a 
turbó is fütyül. Persze Istennek semmi nem 
lehetetlen.

Lelkész? Folyamatosan táplálni egy 
nyájat Isten igéjéből úgy, hogy abban van 
élet. Nem érzem, hogy Isten erre hívna 
engem. Még nem :)

Magyari Ákos
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Volt már néhány a történelemben, miért 
kell erről írni? – teheti föl bárki jogosan a 
kérdést.

Hát azért, mert a Gyöngyhalász szerkesz-
tői azzal kerestek meg, hogy ha van valami-
lyen mondandóm, örömmel vennék az 
újságban. Kérdésemre, miszerint elméleti 
vagy személyes legyen az, 
azt a választ kaptam, hogy 
nagyon személyes, így hát 
ezen a vonalon indulok el. 
Ennek megfelelően – 
amennyiben műfaji megha-
tározást keresünk írásom-
nak – a bizonyságtételt je-
lölhetjük meg.

11 éve érkeztem a Tolna 
megyei Sárszentlőrincre, 
hogy besegítsek a gyüleke-
zeti munkába. Hamarosan a 
cigányok felé való szolgálat 
vált központi feladatommá, 
de nemcsak a faluban, hanem annak kör-
nyékén is. Pusztahencsén is elkezdődött a 
missziói szolgálatom, ahol nagyon sok gye-
rekkel kerültem kapcsolatba. Éveken át 
hordtuk őket hetente a lőrinci gyülekezetbe 
„tanodázni”, ami egy egész szombatos bib-
liaórát, közös játékot, több csoportos iskolai 
felzárkóztató foglalkozást foglalt magába. 
Sok égedelem gyerek volt köztük, de sokan 
meg is szelídültek, időközben felnőtté 
váltak, életük szép emlékei között tartják 

számon a lőrinci törődést. Mindez a gyüle-
kezet anyagi áldozathozatalának és sokak 
szolgálatának az eredménye.

És felnőtté vált Noémi is. Többük sorsa 
lenne érdemes közzé tételre, de maradjunk 
most nála. Egy eredetileg is nagyon finom 
lelkű, értelmes kislány, aki kitűnt jórava-

lóságával, békességre törekvésével. Álma 
az volt, hogy cukrász lesz. Nyári gyakor-
laton, amikor a főnöke nem ment be 
napokig az üzletbe, egyedül rendezte az 
anyagmegrendelést, sütést, csomagolást, 
kiszállíttatást… A hittantáborokban min-
denkit elvarázsolt sütijeivel. Az iskolában 
– ahol az egyik legjobb tanuló volt – 
ájulásig macerálták osztálytársai cigány-
sága miatt… Pedig csak szeretni lehetett! 
Egész fiatalon meghozta döntését Jézus 

Csak egy keresztelő… 
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Kimeríthetetlen 
TanTó:

Az ördög a fény angyalaként jelent 
meg az egyik sivatagi atyának, és ezt 
mondta:

- Gábriel angyal vagyok, és a Min-
denható küldött hozzád.

A szerzetes ezt válaszolta:
-Kétszer is gondold ezt meg! Biztosan 

valaki máshoz küldtek. Én ugyanis 
semmi olyat sem tettem, amivel kiérde-
meltem volna egy angyal látogatását.

Erre az ördög eltűnt, és többé a szer-
zetesnek még csak a közelébe sem 

mert kerülni.

mellett. Noéminek egy éve kislánya szüle-
tett, az ő keresztelője volt augusztus elején 
Lőrincen. Szépen együtt a család, nagy ke-
resztelői ünnepség, jó hangulat, diszkrét 
mulatérozás.

Számomra idén lezárult egy korszak, egy 
évtized után Tolnából Vasba költöztem. Jó 
látni azt, hogy nem telt el hiába ez a 
mögöttem lévő időszak. Jó tudni azt, hogy 
ha kevés talentummal is, de azt a beforgatás 
szándékával éltem, és az Úr megajándéko-
zott a betakarítás örömével is. 

Nincs jobb az Úr követésénél, a neki való 
engedelmességnél! Az Úr – ígérete szerint 
– nem hagy el, csodák sorával övezi utamat. 
De nemcsak az enyémet, hanem mindenki-
ét, aki rá bízza magát.

Bakay Péter

Klopcsik Imre és Medicsi Zsuzsanna a
35. házassági évfordulójukon
tartották meg a templomi esküvőt.
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Czobor-Csizmadia Anita és 
Czobor István esküvője 2017. június 24.


