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A BOKOR Közösség nagy öregjeinek egyike, Gyombolai Marci bácsi  
öt évvel ezelőtt, 2015 februárjában halt meg. 

Egyéniségét és lelkületét hűen tükröző két versével emlékezünk rá. 
 
 
 

Gyümölcsnek lenni 
 

Gyümölcsnek lenni az Élet fáján... 
Melyet belülről érlel a hitem, 
Bilincses, görcsös harcok árán 
Naponta újra elmondott igen. 

Gyümölcsnek lenni az Élet fáján... 
Érlelni részként is egész magot, 

Hogy szólhasson a magnak száján: 
Jövőmben az egész fa vagyok! 

Gyümölcsnek lenni az Élet fáján... 
Testvérgyümölcsnek, közös ágakon, 

Ahol a gondok éjszakáján 
Van, kit ölel vagy megragad karom. 
Gyümölcsnek lenni az Élet fáján... 

Amíg a fával egy a lényegem, 
Ezen az úton – lelkem álmán – 

Dolgozzon bennem szív és értelem! 
De érett gyümölcs az Élet fáján, 

Nem lehetek, csak Tevéled, Uram! 
Szeress, segíts és ne hagyj árván! Követlek, 

Mester, szabd meg az utam! 

 

 
 
 

Beszélj, Uram! 
 

A szolgád szomjas, áhítja szavad: 
Beszélj, Uram, hogy megtaláljalak! 

Szólj hozzám a kósza szélből, 
Éjben felizzó tiszta fényből, 

Csobogja halkan csevegő patak: 
Beszélj, Uram, hogy megtaláljalak! 

 
Ha tudom: nélküled üres az élet, 

S szívemből akarlak követni Téged, 
Mért rossz a lépés, gyengék a szavak? 
Szólj hát, Uram, hogy megtaláljalak! 

 
Mert fájhat mosoly, és azért jó a könnyem, 
Hogy ma a keresztem mért viszem könnyen, 

Ha tegnap lerogytam súlya alatt? 
Segíts, Uram, hogy megtaláljalak! 

 
Azt mondod Igédben ott él a lényeg: 

Tudni és tenni együtt Igédet! 
És hinni, hinni! Ige Te vagy, 

Beszélj, Uram, mert hallom a szavad! 
 

Tudni és tenni, belül derűsen, 
És el nem hagyni egy csöppnyi betűt sem. 

Akkor jön békéd, mint derűs patak. 
Szeretlek, Uram! Hallom a szavad! 

 

 
 
 
 

ELŐFIZETÉS 

Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2020. február végéig újítsák meg előfizetésüket. A 
lap ára a költségek emelkedése miatt változik, az éves előfizetés 2.000,- Ft lesz, illetve annak, aki pos-
tán kéri, a postaköltséggel együtt 3.500,- Ft. 

A befizetés lehetőség szerint banki átutalással a lapot terjesztő KISZE Bt. számlájára (számla-
szám: 10918001-00000057-09540006), vagy az Unicredit Bank bármely fiókjában a fenti számlára 
történő pénztári befizetéssel történjék. Rózsaszín belföldi postautalvánnyal is lehet, ekkor a KISZE 
Bt. a címzett, és a bankszámlaszámot kell feltüntetni. Mindhárom esetben kérjük közölni az előfize-
tő nevét, címét, és azt, hogy „Érted vagyok”-előfizetés. – A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügy-
ben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni. 


