
Hálásnak lenni nem egyéb, mint magasztaló gondo-
lataim füzérét szivárványként fölvetíteni a gondviselés 
egére, hiszen ömlött és szakadt, és dübörögve sodort és 
recsegve ropogott minden körülöttem, és amikor már 
levegőt se kaptam, sebes lábam nekiütközhetett a meg-
tartás Ararát-hegyének, - és hajnalban feljött a Nap, és új 
élet kezdődhetett kegyelméből az épp elhamvadó oltár-
tűz békésen kavargó füstjének szelíd árnyékában. 

Hálásnak lenni annyi, mint értékes szavakból színes 
láncot készíteni, hogy azzal magamat még inkább Őhoz-
zá láncoljam, hogy senki és semmi… soha… engem… 
Tőle – el ne szakíthasson. 

Hálásnak lenni annyi, mint érzelem-dúsan – talán 
könnyek között – megköszönni, amit Tőle kaptam, amit 
azonnal tovább adhattam, tovább kellett adnom, valaki-
nek, akivel talán soha többé – ez életben – nem fogok 
találkozni. 

Hálásnak lenni annyi, mint észrevenni egy szenvedő 
felebarát roskadozó vállának remegő mozdulatában az 
Üdvözítő lehanyatló testét, majd – Czirénei módján – 
hangtalanul odabotorkálni mellé, hogy segítsem túlélni a 
megalázás húst szaggató ostorcsapásait. 

 

Hálásnak lenni nem egyéb, mint a kéregető koldus 
felém nyújtott, koszos markába nem beleköpni, hanem a 
belső kényszernek engedve, belelökni egy halvány-drapp 

papírpénzt, hogy végre jóllakhasson egyszer az a sze-
rencsétlen, vagy hogy elkábíthassa bamba fejét egy fél 
éjszakára, valami „lassan ölő méreggel”. 

 

Hálásnak lenni annyi, mint szóra nyitni ajkamat, ha 
vele Téged, Uram, megvallhatlak valakinek, vagy éppen 
becsukni a számat, mert sürgősen segíteni kellene ép-
pen egy „akárkinek”, aki erőtlenné lett a rá szakadó fizi-
kai  és lelki terhek alatt, s még épp csak hogy bele nem 
fulladt a pocsolyába. 

Hálásnak lenni nem egyéb, mint végre megbocsáta-
ni, de szívből és igazán, utánozva Őt, aki a tenger mélyé-
re vetette minden bűnömet. Nem látja többé, nem is em-
legeti sohasem, annyira szeret. 

Hálásnak lenni annyi, hogy cselekszem, és szólok az 
Út-ról, és mondom és mondom, újra meg újra, fáradha-
tatlanul, akkor is, ha semmi sem változnék egyelőre. 

Hálásnak lenni ennyi: Maradni, állni a vártán, nyitott 
szemmel, kivont fegyverrel, marokra szorított munkaesz-
közzel, készen az életre, - vagy az ÉLETre, maradni a 
helyemen, tudva biztosan, hogy ez a helyem… És látni a 
másikat: a „nem kézzel csináltat”. 

G. S. 

HÁLAADÓ VERS 

 
Adjunk hálát Istenünknek 
Ezen a szép ünnepen, 
Hiszen kezünknek munkáját 
Megáldotta kegyesen. 
 
Szívünk telve van örömmel, 
Hogy házába jöhetünk… 
Míg e hajlék így felépült, 
Nagy ereje járt velünk. 
 
Új templomunk hív bennünket, 
Jöjjünk hát mind lelkesen! 
Az oltáron az áldozat hálás éle-
tünk legyen. 

Gerzsenyi Sándor 
(Vallomás.c. kötet) 

 
„Az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok, 

és így tanítványaim lesztek.”  János 15:8 

REMÉNYSÉG 
„Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az  Úr, örökké tart szeretete, 

és hűsége nemzedékről nemzedékre.” 
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Augusztus 12-13-14-én gye-
rektábor volt imaházunkban. 

A meghirdetett alkalmakra 
közel harminc gyermek jött el: 
az utcából, a környékről, és 
természetesen a gyülekezetből 
is. Volt köztük: aprótalpú, 
szemüveges, szeplős, alsós, 
felsős, és legfelsős is. Egy 
nagyon fontos dolog kötötte 
őket össze: a zsongás-bongás, 
és a mérhetetlen kíváncsiság. 

 

Mindennap délután kezdődtek 
az alkalmak: énektanulással, 
amit Novákné Judit vezetett. 

Jó vol t látn i ,  m ennyi 
„gyalogoskatona” termett ott 
hirtelen, akik próbáltak így-úgy 
a vezetőhöz igazodni. 

 

A három nap bibliai üzenetét 

Dávid király életéből igyekez-
tünk átadni. 

Első nap megérthették: hogy 
az „ember azt nézi, ami a sze-
me előtt, van…de Isten mé-
lyebbre lát, egészen a szíve-
kig. Így választotta ki, az akkor 
még kis Dávidot is ott a juh-
nyája mellett, akiben pontosan 
megtalálta azokat a tulajdon-
ságokat, amelyeket Ő keresett 
egy királyban. 

 

Második nap megláthatták: 
nincs más isten, mint Izráel 
Istene, aki megsegítette Dávi-
dot, amikor a filiszteus óriás-
sal, Góliáttal harcolt. 

Kapusné, Erika Góliát mérethű 
mását hozta el, és megállapít-
hatták: 1.) jóval magasabb volt 
az óriás, mint a gyülekezetünk 
legmagasabb tagja: Balázs; 2.) 

Dávid csak Isten segítségével 
győzhette le; 3.) …és mivel 
Dávid az Úr nevében szállt 
szembe a gúnyolódóval, ez 
sikerül is neki. 

 

A harmadik napra világossá 
vált: Isten Dávid mellett állt 
minden harcban, és próbában. 

Dávid pedig nem fuvalkodott 
fel, Sault az utolsó pillanatig 
tisztelte, becsülte. 

Novákné, Lia segítségével 
sikerült egy kicsit Dávid palotá-
jában „járni”: mindenki kedvére 
való hangszert készíthetett, és 
beállhatott egy képzeletbeli 
zenekarba: Istent magasztalni. 

Mindennapra jutott játék, ami-
be lelkesen bekapcsolódott a 
gyerekek apraja-nagyja. 

Ezeket a mókázásokat a No-
vák családnak: Juditnak, Jani 
bácsinak, Krisztiánnak köszön-
hették. 

Finom uzsonnával zárhatták a 
napot, köszönet érte: Irmuská-
nak, Eunikának. 

 

Egy párbeszéd kívánkozik még 
a végére: ami két óvodás szá-
jából hangzott el. 

Zétény kis barátjától komolyan 
kérdezte:- Mondd, te hiszel 
Istenben? 

Nem, én nem hiszek!- jött a 
válasz. 

Neeeem?! – kerekedő sze-
mekkel Zétény folytatta- …

Az nagy baj, tudod… mert 
ha nem hiszel, akkor a po-
kolra kerülsz… és…és…ott 
nagyon rossz lesz neked… 

Ne beszélj nekem erről- kérte 
őt a kis barát… 

 

Én pedig most csendesen 
azon gondolkodom, vajon a 
kisbarát a harmadik nap végén 
megértett-e valamit Isten sze-
retetéből. Remélem igen. 

Szerintem jövőre ugyanitt talál-
kozzunk! 

Lados Johanna 

 

 

A gyermekeket tovább foglal-
koztatták  a gyermektáborban 

elhangzott gondolatok. 

Vasárnapi istentisztelet után a 
kapun kifelé menet hallottam a 

következő párbeszédet: 

Ruben hívja Zétényt:  

- Gyere Zétény bemutatom a 

barátomat Benit ő is istenfélő! 

Szerk. 

 

Minden vasárnap reggel 1/2 10
-től  10-ig  az imaórával párhu-
zamosan kis csoportokban  

gyermekfoglalkozások vannak. 

 

Minden gyermeket sok szere-

tettel várunk! 

REMÉNYSÉG 2. oldal 

Gyermektábor 2010 



Ismét itt van az ősz. 
Csodálatos egy évszak, hisz 

ilyenkor annyi szépség vesz 

körül bennünket. A kertek 

illatoznak a szőlőfürtöktől, 
a fák roskadoznak a körte, 

alma, szilva, dió sokaságá-

tól. Igaz, hogy a reggelek 
egy kicsit csípősek, de an-

nál kellemesebb a nappali 

felmelegedés, mely szinte az 
ember csontjáig hatol. Szá-

momra ez az évszak különö-

sen szép. A természet sok 

szépsége kézzel foghatóvá 
válik. Milyen nagy a mi Is-

tenünk, aki ennyi szépség-

gel vesz körül minket. És 
még nem is szóltam arról a 

szín kavalkádról, mely a 

fákon megjelenik.  
Gyülekezeteinkben az a 

hagyomány, hogy ilyenkor 

hálaadó ünnepélyt tartunk. 

Természetesen nem mi ta-
láltuk ki, hanem Isten ren-

delte ezt így. Azt írja ne-

künk a Biblia 2.Mózes 23-
:16 „Háromszor szentelj 

nekem ünnepet évenként…

és a betakarítás ünnepét az 

esztendő végén, amikor a 
termést betakarítod a mező-

ről.” Izráel népe ekkor 

szentelt ünnepet Istennek, 
hogy emlékezzen. Ezen az 

ünnepen nem másra kellett 

emlékezni, mint Isten gon-
doskodására. Szemükkel 

láthatták, hogy miért. Nap-

ról napra végezték a beta-

karítás áldott feladatát, és 
ezek után azt mondja Isten, 

hogy most pedig menj fel 

Istened elé és adj neki eze-
kért hálát. Nem kellett na-

gyon törni senkinek sem a 

fejét, hogy most mit is ünne-
pelünk. Nem kellett az ősö-

ket segítségül hívni, hogy 

mire is emlékezünk most? 

Szemmel látható és kézzel 

fogható dolgokat kaptak. 
Hát ezekért adjatok hálát 

Istennek.  

Visszaemlékezem első 

szolgálati helyemre. Négy 
gyülekezetből álló körzet 

volt. Megkezdtük augusztus 

utolsó vasárnapján a hála-
adás időszakát és folyt egy 

hónapon át. A testvériség 

együtt ünnepelt mindenki 

hálaadó ünnepélyén. Jöttek 

vendégek is közénk, de tő-
lünk Isten minden héten azt 

kérte, hogy emlékezz és adj 

hálát. Néha még közbejött 
egy-egy vendégszolgálat is, 

aztán a hálaadás időszaka 

nyúlt. És ez így lenne jó 

mindig. Hiszen elmondjuk 

mi, hogy a mi hálaadásunk 
nem csak egy nap, de ez 

valóságosan is így van? 

Igaz, hogy minden nap lát-

hatjuk Isten gondoskodását, 
de ilyenkor sokkal hangsú-

lyosabban. 

Miközben írom e soro-
kat, az utcán egy gépkocsi 

megy el: Krumplit vegye-

nek, itt a télálló krumpli! –

kiabálják. Hát igen. Meg-

változott a világ. Ma már 
nem nagyon termelünk. 

Gyülekezeteinkben alig 

vannak olyan testvérek, 
akik még a kertben termesz-

tenék meg a szükségest. A 

piacról élünk. A boltban 

minden mindig kapható. 

Télen is ehetsz epret, gö-
rögdinnyét. Aztán a banán, 

a narancs kiszorítja a mi 

éghajlatunkon honos gyü-

mölcsöt. Zöldségfélékben is 
válogathatunk: Marokkói, 

Kínai, Spanyol… talán van 

Magyar termék is? Így vál-
tozott meg a hálaadásunk 

is. Sokszor kiüresedett, mint 

a kertünk, ahol füvet ter-
mesztünk. Hálát mondunk – 

csak a szánkkal, mert a szí-

vünkben nincsen. Van he-

lyette zúgolódás, elégedet-
lenség. Nem jó ez így. Isten 

nem ezt várja. Ne csak a 

száddal, hanem a szíved 
mélyéből fakadjon az őszin-

te hála. Igenis emlékezz 

vissza Isten tetteire, emlé-
kezz, az Ő gondviselésére. 

Még ha néha mostohább is 

az időjárás, akkor is eleget 

ad Ő neked, mert nem fe-
ledkezik el rólad. 

Állj meg most kedves 

testvérem, tedd le e lapot a 
kezedből és menj ki egy ki-

csit a házadból. Nézz körbe 

és csodáljad Isten szépsége-

it. Amikor kezedbe veszel 
egy gyümölcsöt, egy zöldsé-

get, gondolj arra, hogy ne-

ked Isten ilyen úton rendel-
te ki az Ő gondviselését. Ha 

nincs lehetőséged erre, sza-

kíts egy kis időt, hogy kime-
hess a természetbe és egy 

kis ideig engedd, hogy Isten 

szóljon hozzád a természet 

lágy hangjain keresztül. 
 

Mi is összegyűlünk há-

laadásra. Legyen ebben az 
esztendőben hálával teljes a 

szívünk.  

Zengjük Istennek 

őszinte szívvel:  

„Szívemnek mélyén, 

hálaének zendül…” 
Tz 

 

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

A hálaadás időszaka  

3. oldal 

 
HÁLA 

 
Uram, a szívem háladalba fog. 
Megköszönök Neked minden napot, 
melyen szereteted érezhetem. 
Minden parányi fényt az életen. 
Minden vigaszt sivatag út alatt. 
Minden mosolygó, meleg sugarat. 
 
Vihart ígérők bár holnapok, 
te vagy, aki  a szívem bíztatod. 
Ha ma egy porszem terhet hordozok, 
talán Te holnap le is oldozod. 
S hogy adjak hálát, hogy Te szüntelen, 
amerre járok, ott vagy énvelem?!  
 
Minden kicsiny madárka énekét, 
minden bajt, mert Hozzád visz közelebb, 
minden egyes nyugalmas percemet, 
tovasuhanó minden felleget, 
cseppecske boldogságot, örömöt: 
ujjongó háladalban köszönök! 
 
Minden egyes meleg tekintetet. 
Minden egyes virághintő kezet. 
Minden testvérszívet, felém verőt: 
közösen hívő, hordozó erőt… 
Mindezt az üdvöt itt és odafönt. 
köszönöm!!! Mindörökké köszönöm!!! 
 

Haisch - Rolf Lujza 



Ez már a negyedik ilyen ren-
dezvény, 2007-től, azóta min-
den évben több százan vesz-
nek részt rajta.  
A találkozó fő előadója: 
Jonathan Lamb volt, angliai 
tanító, aki már szerte Európá-
ban és az egész világon szol-
gált. A téma: „Hit a gyakorlat-
ban” , Jakab levele alapján.  
 A reggeli alkalmakon magyar 
előadók tanítottak: Balog Zol-
tán (A hívő ember társadalmi 
szerepvállalása), Dr. Ferencz 
Péter (A hívő ember testi-lelki 
egészsége), Dr. Illéssy János 
(A hívő ember munkahelyi 
integritása), Szeverényi János 
(Az egyház hitelessége)  
A délutánokat fiatalok- idősek 

egyaránt a parton töltötték. 

Működött egy ún. NET-Beach, 

a part mentén egy viszonylag 

hosszú szakaszon, a konferen-

cia résztvevőinek,  az ott nya-

raló-fürdő embereknek lehető-

ségük volt mindenféle prog-

ramban, játékban részt venni. 

Jó volt a Balaton partján, egy 

helyen ennyi keresztény em-

bert látni! 

Az esti koncertek alkalmával 

főleg a fiatalabb korosztály 

tódult a csarnokba. Csütörtö-

kön a Parachute Band (Új-

Zélandról) elnevezésű együt-

tes koncertezett; nagyon jól 

éreztük magunkat, az ifiből volt 

olyan, aki miattuk utazott le 

Szemesre. Szerintem megérte! 
Bizonyára sokaknak ismerős, a 
már többet hallott Tűzveszély 
is helyett kapott, ami szintén 
egy jó napzárás volt. Volt egy- 
számomra igen különleges- a 
Kárpátaljáról érkezett Amaro 
Del együttes koncertje. A ze-
néjük energikus, lendületes 
ugyanakkor  szívhez szóló volt, 
a csarnok telis tele lett, nagy 
élmény volt számomra.    
Sajnos nem tudott az egész 
ifjúság részt venni a találkozón 
a Nagytábor után – ami na-
gyon összekovácsolta a csa-
patot- ez egy „laza hét”, inkább 
pihenés volt mindannyiunk 
számára. Nem kellett reggel 
időre kelni és este sem volt 

takaródó, igyekeztünk részt 
venni a programokon, kihasz-
nálni a Balaton adottságait.  
A lényeg az volt, hogy együtt 
legyünk, békességben, jól 
érezzük magunkat és termé-
szetesen tanuljunk, növeked-
jünk a Hitben.  
Szeverényi János gondolatá-

val szeretném zárni írásomat, 

akinek az előadása nagyon 

megragadott. Ő az evangéli-

kus egyház missziói igazgató-

ja. Leginkább a hiteles élet, 

egyház volt a központi téma.  

"Jézus egyháza nem evangéli-

kus, nem baptista, hanem Jé-

zus családja, akik szeretik 

Jézust forró szeretettel!" 
Novák Tímea 

4. oldal 

Október a Reformáció Hónapja 

REMÉNYSÉG 

Ébredj bizonyságtévő lélek! 
Misszióra, hitünk bátor 

megvallására, meghirdetésére 
bíztat bennünket a XVIII. szá-
zadi énekünk az idei reformáci-
ói ünnepségek kapcsán. 

 
Erre az ébresztésre napja-

inkban is nagy szükség van, 
mert sokszor bizony alszik 
bennünk a hívő lélek. A hit 
pedig olyan ajándék, amit nem 
sajátíthatunk ki, nem privatizál-
hatunk. Hitünk bár a Szentlé-
lek ajándéka, amely azonban 
Isten népének tanúságtételén 
keresztül: szülői, nagyszülői 
h i t o k t a t ó i ,  i g eh i r d e t ő i , 
lelkigondozói bizonyságtételen 
keresztül jut el hozzánk - leg-
többször. Mert: „Hogyan is 
higgyenek abban, akit nem 
hallottak? Hogyan hallják meg 
igehirdető nélkül?... Így van 
megírva: Milyen kedves azok-

nak a jövetele, akik az evangé-
liumot hirdetik!" (Róm.10,14-
16). Sokan vannak, akik a mi 
„kedves jövetelünkre", bátor 
bizonyságtételünkre, a jó hír 
elmondására várnak s ezen 
múlik gondolataiknak átformá-
lódása, érzéseiknek megszen-
telődése, életük nagy fordula-
ta. Ehelyett sokszor hamis 
tapintatból, hamis békességet 
szolgálva elaltatjuk, majd pe-
dig eltitkoljuk hitünket még 
legközelebbi szeretteink elől is. 

Mert alvó lelkek nem csak 
a holtak világában vannak, 
hanem az élők közösségében 
is. Sokszor tehernek tűnik a 
lelki magasság, komolyság, 
tisztaság. Olykor mulasztása-
ink vagy tetteink miatt furdal a 
lelkiismeret. Ilyenkor altatjuk a 
lelket, hogy ne zavarja ottho-
nosságunkat a többség felszí-
nes, „lelketlen" világában. En-
nek az altatásnak azonban 
életveszélyes következménye 
az, hogy egyszer csak „arra 
ébredünk", hogy elvesztettük a 
kapcsolatot a valóság igazi 
értelmével, az élet igazi értéke-
ivel, a felelős cselekvés igé-
nyével és végül létünk céljával 
és alapjával, a Szentlélek Úris-
tennel is. A bizonyságtévő 
léleknek nem csak a mások 
hite, hanem a saját hitünk élte-
tése érdekében is bátran meg 
kell szólalnia. 

Az Október a Reformáció 
Hónapja rendezvénysorozat ez 
évi jelszava a címben idézett 
éneksor. Célja pedig a Krisz-
tusban hívők ébresztése azért, 
hogy megnyilatkozzanak, ta-
nukká legyenek, hitüket bátran 
megvallják szóban és tettben 
egyaránt. Sokakban él még a 
hit lelke, a hívő lélek, de vala-
hol nagyon mélyen elaltatva. 
Olyan már, mintha nem is vol-
na. Nem tesz bizonyságot sze-
retetről, reménységről, megbo-
csátásról és különösen nem 
Isten szeretetéről, jóságáról, 
irgalmáról, kegyelméről. Nem 
hirdeti az Evangéliumot, a 
Jóhírt, s általában a jónak le-
hetőségét, létjogosultságát és 
égető szükségességét. Elalta-
tott lélekkel maradnak el a 
szép gondolataink, maradunk 
el mi magunk és szeretteink 
először a templomi közössé-
gekből, aztán a kulturális és a 
baráti közösségekből is. 

Ébredj bizonyságtévő lé-
lek! - szól hozzánk a buzdítás. 
Ébredj, még nem késő s éb-
ressz, még van mit, még van 
kit! Sokan vannak, akiknek 
éppen a mi bizonyságtételünk-
re, a mi szeretetünkre van 
szüksége, hogy ráébredjenek, 
hogy nekik is szól Isten Krisz-
tusban megjelent kegyelme. A 
hit hallásból van. A „hallásnak" 
pedig az éber és bátran bi-

zonyságot tevő lelkek szavaira, 
tetteire, megnyilatkozásaira 
van szüksége. Az ilyen lelki 
ébredést hozó reformáció nem 
csak a XVI. században volt 
szükséges és lehetséges, ha-
nem ma is az. 

Az Október a Reformáció 
Hónapja rendezvénysorozat 
ennek a szükségnek és lehető-
ségnek kíván eleget tenni a 
helyi rendezvényekkel és a 
központi rendezvényekkel egy-
aránt. Hiszem, hogy sok száz 
olyan egyházi, gyülekezeti 
eseményre kerül sor a hónap-
ban, amelyek mind ébreszthet-
nek. Isten áldása kísérje eze-
ket. E füzetben ezek közül 
azokat ajánljuk mindannyiuk 
figyelmébe, amelyeket az Öku-
menikus Tanács szervez és 
azokat, amelyekről hírt kap-
tunk. Szóljon hát ezeken az 
ünnepségeken is messze 
hangzóan és lelkünkben mély-
rehatóan a tanúságtételre való 
buzdítás. 

Ébredj bizonyságtévő lé-
lek! A várfalakra őrök álljanak, 
Kik bátran szólnak, s harcra 
készek, ha éj borul le vagy ha 
kél a nap. Hívásuk zengjen 
messze szerteszét, az Úrhoz 
gyűjtve népek seregét. 

 
 Bóna Zoltán 

www.parokia.hu 

BalatonNet- Balatonszemes, 2010. augusztus 18-22. 
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2010.09.26 Hálaadó ünnep 
Dunaújvárosban. 
  

A nagyon rossz idő ellené-
re Isten kegyelméből szeren-
csésen, kényelmes körülmé-
nyek között érkezett meg a 
különjáratú buszunk Dunaújvá-
rosba, közel 70 fővel. Kis lét-
számú, de végtelenül meleg-
szívű testvérek fogadtak ben-
nünket. 

Az imaház és környezeté-
nek szépsége örömre és hála-
adásra hangolta szívünket. 
Egész napon át lelkileg és 
testileg egyaránt bőségben 
részesültünk.  

A délelőtti  igehirde-
tést   lelkipásztorunk végezte, 
amit az 5 Móz. 8,2-11 ige alap-
ján hirdetett, utána szolgálatok 
következtek, versek, bizony-
ságtételek, valamint az ének-
kar szolgált. 

A délelőtti  alkalom végén 
a helyi gyülekezet készített a 
számunkra nagyon finom és 
több fogásból álló ebédet. 

Ezt az udvaron 
felállított sátorban 
fogyasztottuk el. Va-
lóban a bőség kosa-
rában volt részünk. 

A délutáni alkalo-
mig , ami két órára 
volt hirdetve, testvéri 
beszélgetésre és 
ismerkedésre volt 
lehetőség. 

Közben a gyüle-
kezetünk fúvószene-
kara örvendeztetett 
meg szebbnél szebb 
zenével, csak azt 
sajnáltuk, hogy az 
eső nem engedte 
meg, hogy ez az ima-
házon kívül a szabad-
ban szólaljon meg. 

 
Délután ismét Tóth Zoltán 

testvér hirdette az igét, az 50. 
Zsoltár 23. verse alapján. Ez-
után ismét szolgálatok követ-
keztek. 

Ezek mind azért hangzot-
tak el, hogy emlékeztessenek 

arra, hogy hálaadással tarto-
zunk az Úr gondviseléséért. 

Az alkalom után a helyi 
testvérek invitáltak újból egy 
kis uzsonnára a hazautazás 
előtt. 

Majd fél ötkor buszra száll-

va elindultunk haza, hálával a 
szívünkben az egész nap áldá-
saiért. 
  

Bartos Árpádné Évi 

Dunaújvárosban jártunk 

A Magyar Continental Singers 25 éves jubileumi koncertje 

Budapest, 2010.09.14., Művé-
szetek Palotája (MÜPA). Nem-
csak Magyarország, hanem 
Európa egyik legkorszerűbb, 
legnagyszerűbb hangverseny-
terme! És itt teltházas modern 
keresztyén koncert! Nagyszerű 
érzés, nagy élmény a többszin-
tes, elegáns előcsarnokban 
gyülekezni sok-sok ismerős és 
ismeretlen atyafival és műked-
velővel együtt. Helyünket el-
foglalva a koncert kezdéséig 
kivetítő vásznon folyamatosan 
képeket láttunk, beszámolókat, 
bizonyságtételeket hallottunk 
az eltelt 25 évről.  

Kik is Ők? 1985-től az amerikai 
Continental Singers akkori 
vezetői Magyarországon is 
alapítottak egy éneklő-zenélő 
keresztyén szolgáló csoportot, 
megtért fiatalokból JUBILATE, 
később Magyar Continental 
Singers néven. Első vezetőjük 
az amerikai Julia Winterberg 
(1985-től), Tornay András 
(1989-től), majd Lukács Éva 
(1998-tól). Minden évben egy 
turnézó nyári szezonra állt 
össze ez a csoport, akik az 
ország kis és nagy települése-
in keresztyén énekekkel, sze-
mélyes bizonyságtételekkel, 
örömmel adták tovább az 
evangéliumot. Vállalták a tur-
nét megelőző kemény felké-
szülés fáradtságát, szabad-
ságról-, nyári szünidőről is 
lemondva.  

Az elmúlt 25 évben én kétszer 
hallottam az együttest. Mind-
kétszer teljességgel megérintő, 
örömmel- és jó zenével-teli 
bizonyságtétel volt szolgálatuk. 

Nem volt ez másként most 
sem. A hatalmas kórus 
(minden eddigi tag ott énekel-
hetett a kórusban), a 12 szólis-
ta, és a nagyzenekar (most a 
könnyűzenei felállás vonósok-
kal, réz- és fafúvósokkal kiegé-
szülve) 22 énekkel dicsőítette 
Istent, bátorította a megfárad-
takat, jövőbeli reménységet és 
célt mutatott Jézus Krisztus 
által. A zenekart nagyrészt 
Almási Kornél baptista testvé-
rünk vezette kiváló tehetség-
gel, hozzáértéssel. Hatalmas, 
megrendítő zenei csúcspontok 
és szelid, halk piano-k jelezték 
hívő életünk e-földi vonalát, 
végső célját: az üdvösséget. 
Csak az egyik énekről néhány 
szó. Címe: Isten harcosa vagy. 
A harcos végig elkötelezettje 
parancsnokának, mindvégig 
harci készültségben és harc-
ban él. Nincs kikapcsolás v. 
megállás, mert az ellenség a 
Sátán azonnal hátba támad - 
mindezt az ütőhangszerek 

monoton, majd pergő ritmusá-
val, végül a teljes zenekar ma-
ximális hangerejével megszó-
laltatva…   

Ez a koncert nem az előadók-
ról, az ő tehetségükről, siker-
ről, tapsról szólt, hanem a Kirá-
lyok Királya volt jelen a Palotá-
ban, most a Müvészetek Palo-
tájában. Soli Deo Gloria! 

„Kezünket kulcsoljuk össze, 
boruljunk térdre, imádsággal 
kezdjünk új csatát! 

 Szeretni és bízni kéne, most 
összefogni végre, e nép majd 
egyszer Isten mellé áll! 

 Hiszen szíveinkben ott szuny-
nyad a szent és igaz láng, 
fellobbanva Jézussal legyőz-
zük az   éjszakát! 

(Kezünket kulcsoljuk össze!  - 
ének részlet) 

 

Lados Olivérné Hajnalka 
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LÉGY HŰ ! 

A nyár a legtöbb gyermek 

számára sok élményt biztosí-

tott: táborok, utazások, ilyen-

olyan nyaralások, konferenci-

ák, gyermekhét, játék. Ilyenkor 

az ember fellélegzik, kikapcso-

lódik, jól érzi magát. A gondo-

kat messze űzve a pozitív él-

ményekre hangolódunk, eze-

ket igyekszünk megtartani 

emlékezetünkben.  

Hasonló érzés ez ahhoz, 

mint amikor a tanítványok Jé-

zus közelségét, hatalmát, cso-

dáit, gyógyító erejét közvetle-

nül tapasztalhatták (Máté 

14,13-21: Az ötezer ember 

megvendégelése). Vele ma-

gaslatokon járhattak.  

De valóban részesei voltak 

Jézus életének?  Akkor 

fenn a hegyen miért imád-

kozott magányosan?  

-A te nyári élményeid Jézus 

közelségében teltek? Krisz-

tusi tartalommal töltődtek 

meg?… 

A tanítványok hajóra szálltak, 

hogy átevezzenek a túlsó part-

ra.  Mi is leszálltunk a völgybe.  

Megkezdődtek a munkás he-

tek, a napok tanulással telnek, 

kötelezettségekkel, megoldan-

dó feladatokkal tele a naptá-

runk. Küszködünk, kínlódunk, 

tele vagyunk feszültséggel, 

félelemmel a vizsgák, a jó 

megfelelés miatt.  

Isten - bizony!- megengedi 

életünkben az ilyen viharokat.  

Kíváncsi a hitünkre.  Merünk-e 

segítséget kérni Tőle a völgy-

ben?  Elfelejtettük már milyen 

volt vele a hegyen?  Már nem 

emlékszünk szeretetére?  Mi-

ért nem bízunk megtartó erejé-

ben a hullámok között is? 

(Péter a tengeren jár. Máté 14, 

22-36.)  

Lehet haladni Jézus nélkül, de 

nem érdemes kizárni a hajónk-

ból!  Csak egy karnyújtásnyira 

van tőlünk arra várva, hogy 

segítségül hívjuk. Úr Ő hegyen 

és völgyben is!    

Be kellene ismernünk, hogy 

saját erőnk kevés, egyedül 

mélybe ránt minket a minden-

napok örvénye.  Ővele ered-

ményesen lehet előrehaladni 

ebben az iskolaévben is. Mer-

jünk bátran Hozzá fordulni! 

Ezekkel a gondolatokkal indí-

totta lelkipásztorunk az új tan-

évet kezdő diákjainkat. Au-

gusztus utolsó vasárnapján 

tanév kezdő istentiszteleti al-

kalmat tartottunk, melyen éret-

tük imádkoztunk, őket bátorí-

tottuk.  

Ez iskolaévet 6 kisiskolás, 2 

felsős, 7 középiskolás, 7 egye-

temista, főiskolás és 2 egyéb 

képzéses diák kezdte el.  

Hisszük, hogy Jézus bátorítása 

számukra is aktuálissá válik 

ebben a tanévben:  

˝Bízzatok, én vagyok, ne 
féljetek!˝ 

(Máté 14,27) 
 

Kapusné Erika 

Hegyről a völgybe Jézussal 

„Légy hű mindhalálig, és 
neked adom az élet koroná-
ját!”Jel 2:l0 

 
A bibliai görög nyelvben a 

HÍVŐ, a HŰ és a BÍZIK kifeje-
zés ugyanazon szótőből szár-
mazik. Ebből kiindulva gyönyö-
rűen kiszélesedik a „Légy HŰ!” 

felszólítás jelentése. Nem 
csak arra bátorít, hogy legyek 
valakihez-valamihez ragaszko-
dó, valaki-valami mellett kitar-
tó,hanem rámutat a miként-re 
is: Hit által! – A hűség megin-
dokolása pedig: azért, mert 
megbízom benne. 

Ezeket a megállapításokat 
személyre értelmezve /pl. az 
Úr Jézus Krisztusra!/ - elsősor-
ban a következőkről van szó: 

Hitben döntöttem el, hogy 
hozzá kapcsolom az életemet. 
Csak hit által tudok hű maradni 
hozzá /pl. a próbák idején/, 
mégpedig azért, mert megbí-
zom benne, és bízom ígéreté-
ben, hogy megkapom tőle – 
ezért – az „élet koronáját”, 
vagyis az örök üdvösséget. 

Persze kissé nagyképűen 
hangzik a „hozzá kapcsolom 
az életemet” kifejezés, mert 
végeredményben arról van 
szó, hogy ő fogadott el, és 
magához kapcsolta az élete-
met. Hűségemet pedig annak 
az igeversnek a fényében 
szemlélem /2Tim 2:l3./, mely 
szerint „Ha hűtlenek vagyunk, 
ő hű marad, mert ő magát meg 
nem tagadhatja!” – Az élet 
koronájáról pedig az a látá-
som, hogy olyan „ajándék”, 
melyet semmivel sem lehet 
kiérdemelnem. 

Légy hű = higgy benne, add 
át magad neki teljesen, vissza-
vonhatatlanul! Mégpedig a 
törvény mértéke szerint: Teljes 
szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elméddel és teljes erőd-
del! 

Légy hű = adj hitelt szavá-
nak! Nem más ez, mint az ő 
Igéjére építeni az életemet. 
Igéje az Igazság. Elfogadom 
mind az Újtestamentumban, 
mind az Ó-ban közölt kinyilat-
koztatásait, melyek a szent 

életre és az örök életre vonat-
koznak. 

– Lukács evangélista figyel-
meztet: „Könnyebb pedig a 
mennynek és a földnek elmúl-
ni, hogynem a törvényből egy 
pontocskának elesni” /Lk 16-
:16./ - /Elesni = porba hullani/. 

Légy hűséges, maradj min-

den élethelyzetben hívő! A hit 

ugyanis nem állapot, hanem 

magatartás. – „nem hinni” azt 

jelenti, hogy szembeszegülök 

parancsával /l.: bűnbeesés!/ . – 

Ábrahám még„reménység 
ellenére is reménykedve” hitt, 

így maradt hűséges. Bebizo-

nyosodott,hogy aki Jahvéra 

épít, nem inog meg. 

A hit olyan feltétel, amely 

Istent /Jézus Krisztust/ cselek-

vésre indítja. Az Újtestamen-

tumban a „hit” és „hinni” sza-

vak mintegy 240-szer fordul-

nak elő.  

A hit és a remény rokonok. - 

Előre nézek, és engedelmeske-
dem az Úrnak. 

Pál apostol e kettőhöz kap-

csolja a harmadikat, a szerete-

tet /lKor 13:13./. Sőt,tesz egy 

olyan disztinkciót /Gal 5:6./, 

hogy Krisztusban nem sokat 
számít az ún. „külső” cseleke-

det, csak az a hit, amely szere-

tetben teljesedik ki. 

E gondolat fényében a „Légy 

hű!” parancs is átlényegül, 

mert csak úgy lesz megvalósít-

ható, ha a két legfőbb paran-

csolat nem szenved csorbát az 

életemben, vagyis szeretem 

Istent és szeretem a felebaráto-

mat. Ezen áll vagy bukik a 

hűségem! 
 

Kívánom, hogy senki el ne 

bukjék, hanem álljon meg a 

hűségünk mindhalálig! 

 

Gerzsenyi Sándor 
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Gyermek bemutatás -  2010.08.15 

Tóth Zoltán és Tóthné 
Meiszinger Anett harmadik 
gyermeküket Diomédot hozták 
el bemutatni az Úrnak és imád-
kozni érte. Lelkipásztorunk 
Tóth Zoltán Mózes I. könyve 4. 
részéből idézte az aktuális 
igét: „nyertem fiút az Úrtól”. 

„Gyermek érkezésére a 
családban a szülők mindig 
imádságos szívvel készülnek. 

Mi is így tettünk, sokat imád-
koztunk a Tóth családért. 
Dioméd név jelentése: Istentől 
elhatározott, Isten akarata sze-
rint való. Ezt tapasztalhattátok 
meg eddig is, hogy Isten visel-
te gondját a gyermeknek és 
gyönyörködik ebben a gyer-
mekben. 

A hívő szülőknek Isten 
akarata szerint kell nevelni 

gyermekeiket, hogy Isten áldá-
sa nyugodjon rajta.” hangzott 
az igehirdetés. 

Az áldás kérő imádságok 
után köszöntések következtek. 

 
A gyermekek köszöntését 

Lados Johanna vezette: 
Dioméd Isten gazdag kincstá-
rának egy új értékes darabja. 
A gyermekének így kezdődött: 
Ha te Jézust követed akkor 
leszel boldog. 

 
A Női kör köszöntését 

Tóthné Eunika adta át. 
Milyen tanácsot is adhat-

nék? Türelem - a szeretet him-
nuszában is benne van, össze 
függ a szeretettel: „ a szeretet 
türelmes”. Majd Boros Gergely: 
Atyák és fiak c. versét hallhat-
tuk tőle. 

 
A Gyülekezet köszöntését 

Lados Olivér gyülekezetvezető 

adta át. Szintén a szeretet 
Himnuszából  hallottunk gon-
dolatokat  

 
„ Most azért megmarad a 

hit, a remény, a szeretet e 
három , ezek közül pedig a 
legnagyobb a szeretet.” 

 
I. Korinthus 13:13 

Egy éve mikor megkérdezte-

tek, hogy miért vagyok hálás, 

elmondtam, hogy a leendő 

munkahelyemért. Időközben 

azonban ez a munkahely alap-

jaiban megváltozott. És még-

sem.  

Nem kellett végül irodában 

állást vállalnom, hiszen helyet-

te újabb gyermek mellett vé-

gezhetem újra itthoni 

„munkahelyemen” a teendői-

met. (Nem lett kevesebb a 

munka, sőt..de béremelést 

folyamatosan kapok!!! Panasz-

kodni tehát nincs okom! :)) 

Tudjátok, hogy Picurink szüle-

tése előtt és után rengeteg 

aggodalom volt bennünk. A 

szívritmuszavar kiderülése 

után nagyon sok kérdés merült 

fel bennem:  Mitől van? Ha 

nincs szervi gond, akkor végül 

is mi okozza? Tehetek róla? 

Meg fog ez változni, felébred-

hetek egy nap, hogy azt mond-

ják, elmúlt? Semmi választ 

nem kaphattunk, ugyanis eze-

ket senki nem tudta.  

Kivéve Egyvalakit. Konkrét 

választ ugyan Ő sem adott 

nekünk, de folyamatosan küld-

te nekünk jelenlétét, békéjét, 

nemcsak közvetlenül, hanem 

közvetve sok emberen keresz-

tül, akik ugyanúgy figyeltek a 

hangjára. Ezt ezúton is kö-

szönjük nekik! 

Amikor megszületett, és úgy 

tűnt, hogy erős, noha még 

jelentkeztek nála az aritmiás 

tünetek, mégis mindig úgy 

jöhettünk haza a kórházból, 

hogy: Semmi különöset nem 

mondhatunk, stabil az állapota.  

Ez nagyon jót jelentett  - és bár 

sok újszülöttnek nem mondhat-

ták ugyanezt, akik a pocakban 

egészségesek voltak, a külvi-

lágra mégsem tudtak jól rea-

gálni -, én mégis sírtam. Nem 

tudtam megmondani, hogy 

miért, az állapota stabil…, de 

én vártam a csodát. És igazá-

ból kételkedtem is benne, ez a 

kettősség borzalmas állapot 

volt. Sokáig gyötrelmes is volt 

a szobatársammal találkozni 

az intenzíven, hiszen nekik 

nagyon komoly gondokkal 

kellett napról napra megküzde-

niük (ikrekről van szó). Ezzel 

szemben nekünk nem. Isten 

jelenléte volt ez. Olyan érzés, 

mintha tudnád, hogy ami gond 

van, az biztosan az Ő kezében 

van. És sokszor mégsem tu-

dod, hiszen mindannyian hul-

lámzó tájakon járunk, hegyeket 

mászunk Vele, és völgyeket 

járunk iszonyú sötétben, és 

szintén VELE! Csak ezt akkor 

sosem tudjuk. 

Sokat gondolkodom mostaná-

ban is azokon a dolgokon, 

amiken átvitt minket Isten. 

Eszembe jutott az a gondolat 

is, amit hasonló gondolatkör-

ben hallottam: Soha ne kér-

dezd a betegség okát! Azt 

kérdezd meg, hogy mi célból 

történt? És igen, ez nagyon 

könnyűnek hangzik, főleg ha 

Isten meggyógyít, mint ahogy 

velünk is tette. De úgy hiszem, 

hogy bár nekünk nem látszik 

könnyűnek akkor, amikor nem 

gyógyít meg, és hatalmas se-

beket enged ejteni rajtunk, 

mégis akkor adja az Ő mindent 

átfogó szeretetét a leghatalma-

sabban.  

Őneki hála, hogy ezt nem kel-

lett megtapasztalnunk. Így 

együtt örülhet a család 

Diomédnek, aki egy tündéri, 

mosolygós - és harmadik gyer-

mek lévén nem utolsósorban 

hálás dolog, hogy türelmes – 

kisfiú. A kardiológiai vizsgálatai 

hazajövetele óta is mindent 

rendben találtak, 24 órás 

Holter vizsgálata is negatív lett. 

Soha nem lehetünk eléggé 

hálásak érte Istennek! Nagyon 

megtapasztaltuk a közössé-

günk imatámogatását is, ami 

Istennél szintén meghallgatás-

ra talált. 

No és miért a cím? Hát azért, 

mert összességében ennek a 

kisfiúnak az életéből kettő da-

rab bónusz hónapot előre 

megkaptunk, ami ilyen körül-

mények között külön öröm a 

számunkra!  

Tóthné Meiszinger Anett 

Bónusz …. 



Hála és Dicsőség Istennek …. 

8.oldal REMÉNYSÉG 

Képünkön a kereszt felhelyezése, beállítása történik,. 

Hálás szívvel állunk Istenünk előtt az idei munkákért 

minden szempontból.  

hogy megadta az anyagi lehetőségeket 

hogy nem történt baleset 

hogy volt aki  dolgozzon, vezető, irányító, munkás 

a sok segítségért, és jó hozzá állásért amit a cégek-

től kaptunk 

a gyülekezet vezető, a lelkipásztor és gyülekezeti 

tagok rendszeres munkájáért. 

Hogy a gyülekezet fennállásának 99.évében min-

denben az ő gondviselését fedeztük fel. 

 

A külső színezés is befejeződött. 

Kérem a gyülekezetet és a látogató-

kat, hogy becsüljük meg a hosszú  

évek alatt összegyűjtött pénzből elké-

szült épületet és berendezést. 

Tartsuk Isten házát minden szem-

pontból tiszteletben, különös tekintet-

tel a „templom” részre a nagyteremre. 

Isten nemcsak az ószövetségi embertől 

várta el a tiszteletet és imádást, ez ma 

is így van.  Ha igényeljük jelenlétét és 

áldását ne feledkezzünk meg erről. 

R.S. 

Minden jó ajándék és minden tö-
kéletes adomány onnan fentről, a 

világosság Atyjától száll alá,” 

Jakab levele 1,17 

Elkészült a torony, a gyülekezet örömmel nézegeti. 
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5./ Kelj fel!  

 

„Ő pedig elment a pusztába 
egynapi járóföldre. Odaérve 
egy rekettyebokorhoz, leült 
alá, meghalni kívánt, és ezt 
mondta: Elég most már, Uram! 
Vedd el életemet, mert nem 
vagyok jobb elődeimnél! Az-
után lefeküdt, és elaludt a re-
kettyebokor alatt. De egyszer 
csak egy angyal érintette meg, 
és ezt mondta neki: Kelj föl, 
egyél! Amikor föltekintett, látta, 
hogy a fejénél forró kövön sült 
lángos és egy korsó víz van. 
Evett és ivott, majd újra lefe-
küdt. Az Úr angyala másod-
szor is visszatért, megérintette, 
és ezt mondta: Kelj föl, egyél, 
mert erőd felett való út áll előt-
ted! Ő fölkelt, evett és ivott, és 
annak az ételnek az erejével 
ment negyven nap és negyven 
éjjel az Isten hegyéig, a 
Hórebig. Itt bement egy bar-
langba, és ott töltötte az éjsza-
kát. Egyszer csak így szólt 
hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz 
itt, Illés?” 1Kir19, 4-9 5.  

a./ Ott a bokor alatt találjuk 

a prófétát a pusztában, önsaj-

nálatába bonyolódva, ahol 

kiöntötte a szívét az Úr előtt. 

Már csak meghalni akar. Isten 

teljesíti kívánságát, de nem 

úgy, ahogy Illés gondolta. Ha-

nem úgy, hogy kihozza ebből a 

szerencsétlen helyzetből. A 

próféta olyan tapasztalatra tett 

szert a bokor alatt, ami nekünk 

is ismerős, ha mi is önsajnálat-

ba bonyolódunk. Megállapítjuk, 

hogy ez „egészségtelen” érze-

lem, ami határtalan, túlzó és 

becsap bennünket.  

Vö.: Jón 4,1-11: „Ez azon-
ban nagyon rosszul esett Jó-
násnak, és megharagudott. Így 
imádkozott az Úrhoz: Ó, Uram! 
Gondoltam én ezt már akkor, 
amikor még hazámban voltam! 
Azért akartam először 
Tarsísba menekülni, mert tud-
tam, hogy te kegyelmes és 
irgalmas Isten vagy, türelmed 
hosszú, nagy a szereteted, és 
még a rosszat is megbánod. 
Most azért Uram, vedd el az 
én életemet, mert jobb meghal-
nom, mint élnem! Az Úr azon-
ban ezt kérdezte: Igazad van-
e, hogy haragszol?! Azután 

kiment Jónás a városból, lete-
lepedett a várostól keletre, 
készített ott magának egy 
kunyhót, és odaült az árnyéká-
ba, hogy lássa, mi történik 
majd a várossal. Az Úristen 
pedig úgy intézte, hogy egy 
bokor nőjön Jónás fölé, árnyé-
kot tartva a feje fölött, és meg-
védje a rosszulléttől. Jónás 
nagyon örült a bokornak. Isten 
azonban úgy intézte, hogy 
másnap hajnalhasadáskor egy 
féreg megszúrja a bokrot, és 
az elszáradjon. Amikor kisütött 
a nap, Isten úgy intézte, hogy 
tikkasztó keleti szél támadjon. 
Jónás napszúrást kapott, ájul-
dozott, a halált kívánta magá-
nak, és azt mondta: Jobb meg-
halnom, mint élnem! Akkor 
Isten ezt kérdezte Jónástól: 
Igazad van-e, amikor harag-
szol e miatt a bokor miatt? Ő 
így felelt: Igazam van! Harag-
szom mindhalálig! Az Úr ezt 
mondta: Te szánod ezt a bok-
rot, amelyért nem fáradtál, és 
amelyet nem te neveltél; amely 
egy éjjel felnőtt, másik éjjelre 
pedig elpusztult. Én meg ne 
szánjam meg Ninivét, a nagy 
várost, amelyben több mint 
tizenkétszer tízezer ember 
van, akik nem tudnak különb-
séget tenni a jobb és a bal 
kezük között? És ott a sok állat 
is!” 

b./ Isten azonban ki akarja 
hozni embereit a csüggedtség 
(levertség, deprimáltság, dep-
resszív állapot) és önsajnálat 
gödréből.  

 
(1.) Az Úr megérinti Illés 

fájó pontjait. „(Illés) itt bement 
egy barlangba, és ott töltötte 
az éjszakát. Egyszer csak így 
szólt hozzá az Úr igéje: Mit 
csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: 
Nagyon buzgólkodtam az 
Úrért, a Seregek Istenéért, 
mert Izráel fiai elhagyták szö-
vetségedet, lerombolták oltára-
idat, prófétáidat pedig fegyver-
rel ölték meg. Egyedül én ma-
radtam meg, de az én élete-
met is el akarják venni.” 1Kir 
19,9-10.v. 

(2.) A próféta kifejti, milyen 
odaszántan harcolt az Úrért: 
és titokban szemére veti, hogy 
nem éppen jogos, hogy éppen 
őt, aki egyedül hűséges ma-

radt az Úr iránt, halálosan 
megfenyegették. Illés most 
még csak a negatívumokat 
látja. A többi hívő kikerült a 
látóköréből.  

 
1Kir 18,3k: „Ekkor Aháb 

hívatta Óbadjáhút, a palota 
felügyelőjét. Óbadjáhú igen 
félte az Urat. Mert amikor 
Jezábel megölette az Úr prófé-
táit, Óbadjáhú magához vett 
száz prófétát, és elrejtette őket 
ötvenenként egy-egy barlang-
ba, és ellátta őket kenyérrel és 
vízzel.” 

 
c./ Az Úr kinyilatkoztatja 

magát Illésnek, mint aki az 
egyetlen Isten. 

1Kir 19,11 és 13: „Az Úr ezt 
mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre 
az Úr színe elé! És amikor 
elvonult az Úr, nagy és erős 
szél szaggatta a hegyeket, és 
tördelte a sziklákat az Úr előtt; 
de az Úr nem volt ott a szél-
ben. A szél után földrengés 
következett; de az Úr nem volt 
ott a földrengésben. Amikor 
Illés ezt meghallotta, palástjá-
val eltakarta az arcát, kiment, 
és megállt a barlang bejáratá-
nál. Egy hang pedig így szólt 
hozzá: Mit csinálsz itt, Illés?” 

 
Ez igaznak bizonyul akkor, 

amikor minden Isten ellenes 
hatalmasságot megremegtet 
és megsemmisít (szélvész, 
földrengés, tűz). Azonban sa-
játságos lényét, szeretetét és 
hűségét a csendben akarja 
feltárni Illés előtt. Ha megérint-
heti szívünket az Úr szelíd 
hangja, szorosságból tágas-
ságba emel minket.(Lásd: 
2Sám 22,17-20: „Lenyúlt a 
magasból és fölvett, a nagy 
vizekből kihúzott engem. Meg-
mentett engem erős ellensé-
gemtől, gyűlölőimtől, bár erő-
sebbek voltak nálam. Rám 
törhetnek a veszedelem nap-
ján, de az Úr az én támaszom. 
Tágas térre vitt ki engem, meg-
mentett, mert gyönyörködik 
bennem.”Ézs 49,9b-10: 
„Útközben lesz élelmük, még a 
kopár hegyeken is lesz legelő-
jük. Nem éheznek és nem 
szomjaznak majd, nem bántja 
őket a nap heve, mert az terel-
geti őket, aki könyörült rajtuk, 

az vezeti őket forrásvizekhez.” 
 
d./ Az Úr új megbízatásokat 

készít elő Illés számára.  
 
1Kir 19,15-19: „Ekkor azt 

mondta neki az Úr: Menj, kelj 
ismét útra a pusztán át, Da-
maszkuszba, és amikor oda-
érsz, kend fel Hazáélt Arám 
királyává. Azután Jéhút, Nimsi 
fiát kend fel Izráel királyává; 
Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát 
fiát pedig kend fel prófétává a 
magad helyébe! És aki majd 
megmenekül Hazáél kardjától, 
azt Jéhú öli meg, és aki meg-
menekül Jéhú kardjától, azt 
Elizeus öli meg. De megha-
gyok Izráelben hétezer embert: 
minden térdet, amely nem 
hajolt meg a Baal előtt, és min-
den szájat, amely nem csókol-
ta meg azt. Amikor elment 
onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát 
fiára, aki éppen szántott. Ti-
zenkét iga ökör volt előtte, ő 
maga a tizenkettediknél volt. 
Amikor Illés elment mellette, 
rádobta a palástját.” 

 
Illés még le se győzte a 

csalódását „Ő így felelt: Na-
gyon buzgólkodtam az Úrért, a 
Seregek Istenéért, mert Izráel 
fiai elhagyták szövetségedet, 
lerombolták oltáraidat, prófétái-
dat pedig fegyverrel ölték meg. 
Egyedül én maradtam meg, de 
az én életemet is el akarják 
venni” (1Kir 19,14), Isten már 
feloldja munkatársát a békét-
lenségből, miközben új megbí-
zatásokat ad neki. Olyan ez, 
mintha azt mondta volna Isten 
követének: Ne maradj magad 
mellett állva. Használni akar-
lak; mert szeretlek. 

 

ILLÉS ÚTJA KÁRMELTŐL ISTEN DICSŐSÉGÉBE  
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A Jóisten olyan változatos 
életet engedett nekem, abból 
tudok egy-két dolgot mondani, 
azt hiszem, jól fognak szóra-
kozni. Azzal kezdeném, hogy 
egy picit bemutatkozom: 69 
esztendeje pannonhalmi ben-
cés vagyok. Sőt, 77 esztende-
je, mert budapesti bencés 
diák voltam. 86 éves vagyok, 
a harmadik legöregebb ben-
cés. Ezt csinálom, amíg a 
Jóisten tűr.  

1933-ban érettségiztem, 
aztán Pannonhalmára jelent-
keztem. Nem szerzetes akar-
tam lenni, hanem bencés 
tanár. Annyira megszerettem 
a saját tanáraimat, mert mi 
annak idején szerettük ám a 
tanárainkat. Nekem a tanára-
im voltak az ideáljaim. Azok a 
tanárok személyiségek, azok 
egyéniségek voltak, és én 
olyan akartam lenni, mint ők. 
Akkor megtudtam Pannonhal-
mán, hogy ehhez szerzetes-
ség is kell. Akkor nekünk hét 
év alatt kellett a teológiai ab-
szolutóriumot megszerezni. 
Én a doktorátust is megsze-
reztem, és megtudtam, hogy 
a Jóistennek az akarata, ha 
azt teszem, amit a főapátom 
kíván tőlem. Hát akkor azt 
csináltam.  

Bevallom, hogy én pesti 
gyerek voltam, soha falun 
nem éltem, aztán mindjárt 
elküldött falusi káplánnak. Hát 
én mondtam, hogy én ahhoz 
nem értek, azt mondta nem 
baj, majd megtanulom. Hát 
abban az időben ez így volt. 
Úgyhogy egy évig voltam 

káplán, aztán egy évig tábori 
lelkész, ott még le is fokoztak, 
mert már akkor kezdtem a 
rendetlenkedést. Utána tanár-
kodtam, és 1946-ban a ma-
gyar rendőrhatóság letartózta-
tott. Akkor nekem az volt a 
problémám, hogy nem a fő-
apát tartóztatott le, mert ha a 
főapát tartóztat le, akkor az az 
Úristennek az akarata. De 
engem nem a főapát tartózta-
tott le, hanem a Péter 
Gáborék tartóztattak le. Hát 
akkor mi a Jóistennek az aka-
rata?  

Én is ott kezdtem a mos-
tani Terror Házban a börtön-
éveimet, meg is néztem azt a 
cellát, ahol voltam. Megtalál-
tam, de hamisítás van benne, 
mert van benne egy rongyos 
szalmazsák. Amikor én ott 
voltam, akkor nem volt ott 
rongyos szalmazsák. A földön 
kellett feküdni, sőt, éjjel kihall-
gatások voltak, nappal meg 
nem szabadott nekünk pihen-
ni. Három lépés oda, három 
vissza. Akkor tanultam meg 
azt, hogy meg kell becsülni a 
szentolvasót. Ha egész éjsza-
ka kihallgatják az embert, 
akkor olyan fennkölt elmélke-
désekre nem képes nappal. 
Imádkoztam szépen a rózsa-
füzért és az engem életben 
tartott. Az volt a kérésem, 
hogy „édes jó Istenkém, 
mondd meg, hogy most mi az 
akaratod.” A szüleim se bör-
töntölteléknek neveltek, Pan-
nonhalma sem arra nevelt, na 
most mi az akarata a Jóisten-
nek. Hát nem sietett a Jóis-
ten. Aztán később értettem 

meg, hogy a Jóistennek örök-
kévalósága van, csak mi va-
gyunk ilyen „percemberkék”, 
hogy Ady szavával éljek. Mi 
vagyunk azok, akik szeret-
nénk tudni, hogy mi a Jóisten 
akarata. Nem sietett vele. Az 
Andrássy utat végigjártam, 
aztán a Markó utcába kerül-
tem, aztán nem tudtak velem 
mit csinálni. Úgy döntöttek, 
hogy átpasszolnak a szovje-
tekhez. A szovjeteknek ebben 
olyan rutinjuk volt, hogy rög-
tön megajándékoztak tíz esz-
tendővel. A Megszálló Szovjet 
Hadsereg Budapesti Hadbíró-
sága ---akkor még ez volt a 
neve – tíz esztendővel meg-
ajándékozott. A Jóisten ke-
gyelmével tíz esztendő után 
visszajöttem, de addigra Föl-
szabadító Szovjet Hadsereg 
lett belőlük. Hogy mikor volt 
ez a változás, azt nem tudom, 
mert én akkor külhonban vol-
tam.  

Szóval megkaptam a tíz 
esztendőt, és még mindig 
nem tudtam, hogy mit akar a 
Jóisten velem. És ez olyan 
keserves volt. Aztán a Jóisten 
azt mondta, hogy ezzel az 
emberrel nem lehet mit csinál-
ni, hát vállalta, hogy kioktat 
engem. A szovjet börtönben 
hatan voltunk egy cellában. 
Ott mindenféle náció volt: 
voltak ott angolok, amerikai-
ak, vietnámiakkal is találkoz-
tam, szamojédekkel találkoz-
tam. Ott a világ proletárjai 
egyesültek. Engem kitüntet-
tek. Miért? Reverendában 
tartóztattak le, nekünk bencé-
seknek nem volt más ruhánk 
a háború előtt, meg a háború 
alatt. Egyedül voltam reveren-
dában az egész börtönben, 
hát kilógtam. Ez olyan pikáns 
volt a szovjeteknek. Reggeli 
után kihívtak munkára. A reg-
gelit azt úgy képzeljük el, 
hogy mondjuk száraz bable-
vest betoltak hat kanállal, 
akkor azt megettük. Aztán 
engem kihívtak folyosót mos-
ni, meg WC-t pucolni. Ez ki-
tüntetés volt. Nem azt mon-
dom, hogy kellemes volt, de 
nem kellett a cellában lenni 
egész nap. Mozoghattam. A 

szovjet ember végtelenül el-
ítéli a nyugati embert, hogy a 
toalettben oda ül, ahová más 
is. Ők nem ülnek, hanem rá-
állnak és vagy beletalálnak, 
vagy nem. Ha nem, akkor én 
takarítottam. Nekem ez jó 
volt, de a katona, akinek min-
dig utánam kellett jönnie, ami-
kor mentem vízért, borzasztó-
an unta magát. Elkezdett fü-
työrészni és énekelni. Beval-
lom őszintén, akkor én ezt 
nem gondoltam így, de most 
már nyugodtan mondom, 
hogy a Szentlélek Úristen 
bökött oldalba, hogy ha ennek 
a jó embernek lehet énekelni, 
akkor én is megpróbálhatom. 
Először dúdoltam, aztán éne-
keltem, persze magyar nótá-
kat, hogy hadd tudják a cel-
lákban, hogy egy magyar 
ember csiszálja itt a padlót. 
Hát hadd szórakozzanak! 
Nem történt semmi. Másik 
nap másik katona, az is unta 
magát, az is énekelt. Megint 
oldalba bökött a Szentlélek, 
és akkor rájöttem, hogy ez a 
jó ember nem tud magyarul, 
tehát nekem nem kell a ma-
gyar nóta szövegét énekel-
nem. Én azt is elénekelhetem, 
hogy egy bencés tanár taka-
rítja itt a folyosót, hát hadd 
szórakozzanak a cellában az 
emberek. Akkor sem értettem 
a dolgot. Nem történt semmi, 
de pár nap múlva megint ol-
dalba bökött a Szentlélek, és 
akkor, amikor a folyosónak 
azon a részén, ahol hat cella 
volt – azok voltak a halál-
kamrák, ahol akkoriban 32 
ember várta a kivégzését –, 
ott azt énekeltem el, hogy aki 
a szentgyónását el akarja 
végezni, bánja meg a bűneit, 
én innen megadom a föloldo-
zást. Ilyen körülmények között 
a bűnök bevallásáról szó sem 
lehet, nyugodtan megadhat-
tam a feloldozást. Akkor még 
latinul volt, és így szólt: Ego 
te absolvo a peccatis tuis – 
Én téged feloldozlak a bűne-
idtől. Ezt a „Nincs cserepes 
tanyám” kezdetű magyar nóta 
dallamára énekeltem. Csak 
fújtam, fújtam ezt, és közben 
takarítottam. Olyan tiszta volt 
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ott a folyosó, hogy csuda.  

De még akkor sem értet-
tem semmit. Kénytelen volt az 
Úristen egy olyan logikátlan-
ságot produkálni! Nem aka-
rom ezt a logikátlanságot a 
szerencsétlen Szovjetunióra 
kenni, bár ott is tapasztaltam 
logikátlanságot eleget. De 
logikátlanság, hogy valakit 
Budapesten elítélnek tíz év 
kényszermunkára a Szovjet-
unióba, és akkor elviszik Sop-
ronkőhidára. 1300-an voltunk, 
mindannyian elkerültünk Sop-
ronkőhidára. Ott a szabályok 
szerint le kellett pucérra vet-
kőzni és a ruháinkat forró 
gőzös szobába tették, hogy 
dezinficiálják. A fejünkre ken-
tek egy diónyi kenőszappant, 
adtak egy vödröt és mosakod-

nunk kellett. És ahogy én ott 
pucéran mosakszom, odajön 
hozzám egy Hatvan környé-
kéről származó fiatalember, 
megkérdezi: „Te énekeltél ott 
a folyosón?” Mondom: „Én!” 
Azt mondja: „Te azt el nem 
tudod képzelni, hogy annak 
milyen hatása volt a halál-
kamrában. Én halálra voltam 
ítélve, tegnapelőtt kaptam 
kegyelmet, de tudod a halálos 
ítéletet mindenki másképp éli 
meg. Van, aki depresszióba 
esik, van, aki mindenre kirob-
ban. De amikor meghallottuk 
az énekedet, akkor elkezd-
tünk suttogni, hogy érdekes 
ez az Isten. Ide küldött ne-
künk egy katolikus papot, 
hogy amikor nem tudunk 
megbékélni a helyzetünkkel, 

nem tudunk megbékélni saját 
magunkkal se, akkor legalább 
az Istennel béküljünk meg. A 
légkör változott meg ott a 
halál-kamrában.”  

Akkor értettem meg a 
Jóistent, hogy nem az az ér-
dekes, hogy engem a szovjet 
büntető törvénykönyv 58. § 2, 
8, és 11-es pontja alapján 
ítéltek el, hanem hogy az Úr-
isten engem ide küldött, ne-
kem itt feladatom, nekem itt 
hivatásom van! Nekem tarta-
nom kell a lelket a fogolytár-
saimban, a kétségbe eső, 
talajt vesztett fogolytársaim-
ban. Nekem a tíz esztendő 
milliószorta könnyebb volt, 
mert nekem ott hivatásom 
volt, nekem ott feladatom volt.  

A túlélésnek négy szabá-
lyát állítottuk föl a tíz esztendő 
alatt, azt minden fogolytár-
sunktól meg lehet kérdezni, 
mert ez a négy szabály tartott 
minket életben. A poklot túl 
akartuk élni. Nem voltam hős, 
nem voltam vértanú, egy egy-
szerű emberke voltam. Túl 
akartam élni, túl kellett élni azt 
a poklot, és ennek a négy 
szabályát hadd szabadjon 
elmondanom, mert ez azért a 
mostani életünkre is biztos, 
hogy áll.  

 

(Következő számban folytat-
juk) 
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Ökumenikus Női találkozó  

2010.10.02, Pécs, Bokor utcai 

Baptista Gyülekezet. 

Előadó: Elizabeth Mittelstadt a 

Lydia magazin alapító főszer-

kesztője Németországból.. 

„Miért vagyok itt, miért élek 

ezen a földön? Máté 5: 13-16. 

Hadd mondjam el, hogy miért 

vagyok itt. Isten nem egy titok 

amit meg kell tartani. Lépjünk 

ki a nyilvánosság elé, ragyog-

jatok, nyíljatok meg mások 

számára. Legyen tárva az ajtó-

tok és a szívetek. Feltettem 

Istennek a kérdést, miért va-

gyok a földön?  Isten világosan 

elmondja, miért is vagyunk a 

földön.  Megpróbálom elmon-

dani, hogyan élem meg az 

igét”. 

„Néha évekig, hónapokig 

imádkozom és nem jön válasz. 

Isten most két szóval válaszolt. 

Bízz bennem. Mikor beteg 

voltam  néha kinéztem az abla-

kon, láttam, hogy kint beszél-

getnek az emberek és látszó-

lag minden rendben van náluk, 

- úgy éreztem magam mint egy 

félretett virág, amely lehullatta 

a leveleit. Megtanultam  Isten-

ben bízni, a fájdalmas nehéz 

helyzetekben is. Egy évvel 

később megszületett a Német 

Lydia magazin. Miért a Lydia 

nevet választották?” 

 Ap. csel. 16: 14 És egy Lídia 

nevő, Thiatira városbeli bíbo-

ros árus asszony,ki féli vala az 

Istent, hallgata reánk. Ennek 

az Úr megnyitá szívét, hogy 

figyelmezzen azokra, amiket 

Pál mond vala.”  
„Ez az asszony egy jellem volt, 

nyitott szívvel Isten felé, nyitott 

keze volt a misszió felé. Ő volt 

az első megtért nő Európában. 

Az európai misszió egy nővel 

kezdődött. Nyitott szíve volt, de 

ő többre vágyott. Elment az 

ima alkalmakra, a folyópartra. 

Ott találkozott Pállal, aki Jé-

zusról beszélt neki. Nem csak 

hitt, hanem befogadta Jézust 

szívébe. Hogy áll a te szíved 

ma délelőtt? Család, beteg-

ség… - Lehet csak ennyit 

mond Isten – bízz bennem. 

Mindenkor bízhatunk benne. A 

Bibliai Lídia meghívta otthoná-

ba Pált és kíséretét, - ne érté-

keljük le a nyitott otthonokat. 

Lídiának a keze is nyitva volt. 

Ha Isten áldására vágysz, so-

ha ne tartsd vissza azt a részt 

amivel Istennek tartozol.” 

Előadónk, Elizabeth  házában 

van egy kis sarok, ahol minden 

reggel csendességben várja: 

Istenem mit fogsz nekem mon-

dani. Ahogy ült az ő kis sarká-

ban egyszer csak betöltötte 

Isten jelenléte. Úgy érezte, 

hogy megnyílt a menny előtte, 

úgy érezte ő Isten kedves 

gyermeke. Elizabeth mi a te 

kérésed? 

Mi lenne, ha tudnám, milyen 

az, hogy egy napot fájdalom 

nélkül élek. Ez volt első kéré-

se. 

Majd egy gyermeket kért. 

Gyermeke nem született kért 

helyette 10000 nőt, akik a 

Lydiát olvassák. Vannak így 

gyermekei, csak nem ő neveli 

őket. Mára már fél millió olva-

sója van a Lydiának.  

Elsősorban azért vagyok a 

földön, hogy szeressem Istent, 

és tovább adjam hitemet. Ma 

egy olyan világban élünk, ahol 

nagy a sötétség. Mi vagyunk a 

világ világossága. Ti mindany-

nyian egy-egy csillag vagytok. 

Ne felejtsétek el ezt az igét. Ti 

vagytok a világ világossága. 

Ha a lámpás nem ragyog, az 

emberek botladoznak. 

Ne félj, kérd az Istent, Ő ad 

neked ötleteket. Ezer ötlete 

van. Ő segít, hogy lehozzátok 

a mennyországot erre a földre.  

 

Bizonyság tételeket is hallhat-

tunk: 

Pintér Márta, evangélikus lel-

késztől: 

Az egyház apró, kicsiny csilla-

gokból áll. Isten áldja meg 

szolgálatunkat, hogy csillagok 

legyünk. 

 

Sztupkai Mihályné 

(methodista) testvérnőtől: 

Úgy tűnik, mintha begubóz-

nánk, nem nyítjuk meg az ott-

honainkat. Lesz egy nyáj, egy 

akol. Ez több felekezetből te-

vődik össze. Ha te nem teszed 

meg, megteszi helyetted más. 

 

Rozgonyiné Saroltától: 

Isten tudja, milyen úton vezet 

bennünket. Legyünk lámpások 

azoknak, akiket Isten nekünk 

mutat. 

Novákné Erzsike 
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12.oldal REMÉNYSÉG 

ESEMÉNY NAPTÁR 

Október  17. Hálaadónap 

De.: 1/2 10h imaóra, 10h Istentisztelet, 

közös ebéd 

Du,: 3h Hálaadó Istentisztelet 

Vendégeink lesznek Bodrogról. 

 

Október 24 Vasárnap 

De.: 1/2 10h imaóra, 10h Istentisztelet 

Du,: 1/2 5h Istentisztelet 

 

Október 31Vasárnap 

De.: 1/2 10 imaóra, 10h Istentisztelet 

Du,: 4h gyülekezetünk vendégszolgálatra 

megy az Őskeresztyén Gyülekezetbe. 

Megújult 

 internetes honlapunk  

Madarász Balázs és Tóth Zoltán elkészítették 

új internetes honlapunkat. 

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy kapcsolódja-

nak be a közös munkába. 

Írásokat és képeket lelkipásztorunknak kell 

megküldeni és vele megbeszélni az internetre 

kerülő anyagokat. 

REMÉNYSÉG újságunk színesben olvasható: 

Megtekinthető: www.baptista.hu; Pécs-

Somogyi Gyülekezet; Reménység útvonalon. 

Honlapunkon a Pécs-Somogyi Reménység 

Alapítvány céljai és a 2009 éves közhasznú-

sági jelentésének beszámolója megtalálha-

tó. 

Köszönjük a segítséget azoknak akik 

a 2009-es adójuk 1%-val támogatták 

alapítványunkat céljai elérésében. 

A szalmaképek 

dísznek szépek 

A vázában elperegnek a  

szárról a búzaszemek 

És egyik megoldás SEM EHETŐ! 

A GAZDA A BÚZÁT 

kicsépeli  megrostálja  megörli 

A lisztet jól 

megkeleszti 

Kerek cipókat formál belőle és 

megsüti  szép pirosra 

BELÜL PUHÁRA KÍVÜL ROPOGÓSRA 

GYÜLEKEZET 

 

A szép búzaszálak így mire használnak ? 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

November 28  

Advent első Vasárnapja 

Du,: 1/2 5h Adventi Hangverseny 

 

Helye: Pécs-Somogy, Csap u. 12 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk 

barátainkat, ismerőseinket,  

embertársunkat! 


