
Ha egy gyülekezet életébe 
tekintünk sok esemény tárul 
elénk. Minél nagyobb a távol-
ság, az emlékek, az esemé-
nyek kisimulnak, megszépül-
nek. Már a sebek sem látsza-
nak, mert az idővel elmúlt, 
begyógyult. Feledésbe me-
rültek, és nem is kell őket 
felemlegetnünk. Ugyanakkor 
a szép dolgok kiemelkednek, 
fényük, ragyogásuk máig is 
erőteljes, sokszor szíveket 
mozgat meg, könnyeket csal 
az ember szemébe.  

Így van ez a Pécs-
Somogyi gyülekezet életében 
is. 100 évet értünk meg. Ju-
bileumi ünneplésre készü-
lünk. 100 év hosszú idő. Az 
első hívőkből már senki nincs 
közöttünk, de még a leszár-
mazottakból is csak elvétve. 
Változott a gyülekezet össze-
tétele. Családok tűntek el, 
haltak ki, újak jöttek, kerültek 
be a gyülekezet körforgásá-
ba. Létszámunk nem csök-
kent, sőt az idővel növeke-
dett is.  

A krónika írásakor keres-
tem az emlékeket. Jegyző-
könyveket, feljegyzéseket 
olvastam végig, személyeket 
kérdeztem meg, hogy ez, 
vagy az, hogy is volt. Néha 
sokáig tartott a visszaemlé-
kezés és olykor kisimultak a 
fájó emlékek is. Ma, mikor 
együtt vagyunk az ünnepen, 
szívünk hálával van telve 
Isten felé, akié minden dicsé-
ret, mert népét hordozta, 
megtartotta. Olykor nehéz 
próbák közé engedte, meg-
engedte, hogy a hitünk kipró-
báltasson. Vajon ma az utó-
kor mit von le tanulságul 
ezekből? 

A Zsidókhoz írt levél sorai-
val szeretném az ünneplő 
gyülekezetet megszólítani: 
„Ezért tehát mi is, akiket a 
bizonyságtevőknek akkora 
felleg vesz körül, tegyünk 
le minden ránk nehezedő 
terhet, és a bennünket 
megkörnyékező bűnt, és 
állhatatossággal fussuk 
meg az előttünk levő pá-
lyát. Nézzünk fel Jézusra, a 
hit szerzőjére és beteljesí-
tőjére…” 

1.Ma mi vagyunk megszó-
lítva. Akik visszatekintünk az 
elődeink által megtett útra. 
Életük bizonyságtétel szá-
munkra. Hitük, ma is köve-
tendő példaként van előttünk. 
Ezek a bizonyságtételek 
csengnek vissza fülünkben. 
Képeket nézegetünk, és 
megelevenedik a személy. 
Szinte halljuk a hangját, is-
merősként csendül fel egy-
egy gondolata, amit annyi-

szor hallottunk.  
Vannak negatív bizonysá-

gok is. Akik jól indultak, de 
rosszul végezték. Az Urat 
választották, de elhagyták, 
mert inkább vonzódtak e vi-
lághoz. Ezek a bizonyságok 
is elénk kerülnek. Látjuk vá-
lasztásuk végét. Látjuk isten-
telenné vált, szenvedéssel 
teli életüket, megkeménye-
dett szívüket. Mi jól választot-
tunk, amikor az Úrral elindul-
tunk. A bizonyságok is ebben 
erősítenek meg. 

 2. Fel vagyunk szó-
lítva az önvizsgálattartásra 
is. Az író azt mondja szá-
munkra, hogy tegyük le a 
terheinket. Az ünnepre feljő-
ve, hozzuk mi is csomagjain-
kat. Előkerülnek azokból régi 
bűnök, megbántódások, ag-

godalmaskodások, durva 
beszólások, mások megalá-
zása… Vannak terhek me-
lyeket mások raktak ránk, és 
vannak, amelyeket mi vet-
tünk magunkra önként. Le 
kell tenni ezeket, mert külön-
ben nem leszünk képesek a 
következő lépés megtételére. 
Ezektől a terhektől csak ros-
kadozva tudunk járni, csak a 
földet látjuk magunk előtt, 
miközben fel kellene emel-
nünk tekintetünket. Az ige 
szólít: van hely, ahol ezeket 
le kell tenni. Ez te rólad szól, 
nem a másikról. Teneked kell 
megkönnyebbülni, ez a te 
felelősséged, ne menj tovább 
így. 

 
Folytatás a 2. oldalon 
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Szeretném most e szót 
elmondani, lerajzolni, meg-
magyarázni, lefesteni. Le-
hetségesnek tartod? Na-
gyon nehéz! A hálaadásról, 
hálamondásról olyan sokat 
beszéltek már, de a hálát-
meghatározók tábora ke-
vés. Talán nincs is. 

Mi a hála? 

A televízióban nemrég né-
ma gyermekek könnyű 
szerrel lerajzolták kívánsá-
gaikat, kérésüket. Tagadó-
lag intettek viszont, mikor a 
hálának, a „köszönömnek”-
nek ilyen módon való látta-
tásáról esett szó. – A hálát 
nem lehet lerajzolni. 

A hála nem a „köszönöm”. 
Állandó benned levés, ve-
led lakás. De nem tud bár-
hol létezni. 

 

Zúgolódó, elégedet-
len lélek nem lehet a 
tanyája. Hitetlenségre 
vezet különben is a 
sokat akarás, a hírte-
len gazdagodni vá-
gyás, sok esztelen és 
káros kívánság kísé-
retében. Te, aki min-
dig szeretnéd megte-
remni a lélek gyümöl-

cseit, hidd el, hogy a sze-
retet és a hit a többi lelki 
ajándék h á l a  n é l k ü l 
nem tud igazán kibonta-
kozni, értelmet kapni, té-
ged teljes értékű emberré 
tenni. 

Milyenre festenéd? Valami 
szép meleg színüre? Na-
rancssárgára? Vérpirosra? 
Igen ez méltó hozzá. Halla-
tára melegség támad a 
szívben, a szemek csodál-
kozásában. A hála rácso-
dálkozás Isten jóságára, 
nagyszerűségére, közeljö-
vésére, amikor megérint 
áldó szeretetével. 

Mert mindig mindenben: 
áld! Ezt látja a hála! A re-
megő, bizakodó, fájó mél-
tatlan szenvedést tűrő, bal-
sors által sokat próbált lé-
lek megnyugvásba enyhü-

lése, az alázatos engedel-
messég boldogsága. 

Valami megnevezhetetlen 
mámoros öröm felmosoly-
gása, hitben. 

A hála villámhárító is. 

Megakadályoz attól, hogy 
a hitetlenség győzzön, 
amikor az Igét hallgatod 
különféle szószékek, emel-
vények, otthonok, magá-
nyok csöndjében. Útjában 
áll a kétkedésnek. Föléd 
teríti palástját, hogy zokog-
va hullj a porba, s onnan 
nézz fel az elragadtatás 
boldogságával, amiért 
zenghet, szállhat, javíthat, 
átalakíthat az Ő képmás-
ára ajándékként kapva azt, 
hogy hallhatod. Részese 
lehetsz az élők földjén bé-
kében együttmondóknak a 
zsoltárossal: 

„Az egek az Urnak egei, de 
a földet az emberek fiainak 
adta. Nem a meghaltak 
dicsérik az Urat, sem nem 
azok, akik alászállanak a  
csendességbe.” 

 

Kárász Izabella 

REMÉNYSÉG 2. oldal 

 

Gondolatok 
 

“Vannak, akik mindig mo-

rognak, mert a rózsáknak 

töviseik vannak. Én hálás 

vagyok, hogy a töviseknek 
vannak rózsabimbói.”  

(Alphonse Karr) 

 
Az Isten iránti szeretet ak-

kor tiszta, ha az öröm és a 

szenvedés egyenlő hálára 
indít.” ( 

Simone Weil) 

 

“Miközben mosogatsz, 

imádkozz! Adj hálát a mo-

sogatni való tányérokért, 

hiszen ez azt jelenti, hogy 

volt bennük étel, hogy táp-

láltál valakit, hogy szere-

tettel gondoskodtál valaki-

ről: főztél, és asztalt terítet-

tél. Képzeld el, hány ember 

van a földön, akinek nincs 

mit elmosnia, vagy nincs 

kinek megterítenie…”  

(Paulo Coelho 

“Mindenki lehet nagy em-

ber… mert bárki képes má-

sokat szolgálni. A szolgá-

lathoz nem kell egyetemi 

végzettség. Nem kell hozzá 

egyeztetni az alanyt az ál-

lítmánnyal. Csak hálatelt 

szív kell hozzá, szeretettől 

áthatott lélek.”  

Martin Luther King 

“Tanuljuk meg, hogy a ba-
rátságunkat más iránt ad-

dig mutassuk ki, amíg él, és 

nem halála után.”  
(Scott Fitzgerald) 

HÁLA 

Folytatás az 1. oldalról 
 
3. Nézzünk fel Jézusra. 

Valamikor utunk elején 
örömkönnyekkel szemünk-
ben tekintettünk rá. Emléke-
zünk még az első tipegő, 
félve megtett lépésekre? Az 
első könnyekre, amikor Jé-
zus ránk tekintett, és mi 
megláttuk, hogy szenvedése 
értünk is történt? Amikor 
először néztünk a Golgota 
keresztjére úgy, hogy annak 
fényében az életünk minden 
zuga megvilágosodott? 
Ahogy az évek teltek, meny-
nyi teher rakódott ránk? Az 

előző pont azt mondta, hogy 
szabadulj meg ezektől. Ha a 
terhek lehulltak képes vagy 
kiegyenesedni és feltekinte-
ni. Fel Jézusra, fel a Megvál-
tóra. Ő volt hitünk szerzője 
és ő lesz annak bevégezője, 
megkoronázója is. 

 
Ünnepre készülsz kedves 

testvérem? Készülj, de csak 
így érdemes. Menj végig 
ezen az úton és tekints elő-
re. Őseink ezen az úton jár-
tak, ma mi járunk rajta. Hir-
detjük mi is, hogy „a kereszt-
ről szóló beszéd Istennek 
ereje azoknak, akik megtar-

tatnak”. Ma is hangzik hívá-
sa: „Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan…” mivel ő nem 
változott meg. Az idő teltével 
a kereszt még fényesebben 
ragyog, emléke még áldot-
tabb, ereje még hatalma-
sabb. Ha visszatekintettünk 
a megtett útra, akkor most 
előre is tekintsünk. Még nem 
érkeztünk célba, de oda tar-
tunk. Látjuk már azt? Hadd 
mondhassuk majd: „Tudom 
kinek hittem” és „nem futot-
tam hiába!” Ámen 

 
tz 

„Jubileumra készülve” 



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 3. oldal 

 

MEGHÍVÓ 

 
A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet ebben az évben ünnepli 

fennállásának 100. évfordulóját.   

 

Hálaadó istentiszteleteink időpontja: 

Október 15-én délután 15 órakor istentisztelet 

Október 16-án délelőtt 9.30-tól imaóra,  istentisztelet 

Október 16-án délután 15-órakor istentisztelet 

 

Szeretettel várunk, hogy együtt ünnepelhessünk. 

„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt!” 

Úgy képzelem el a hála-
adó embert, hogy halad 
előre, mint egy vándor, 
útja közben fölmegy egy 
magaslatra, ott körültekint. 
Megnézi és átgondolja, 
honnét érkezett, és tuda-
tosul benne, hová akar 
tovább haladni. – Amikor 
egy gyülekezet hálaadó 
napot tart, ugyanezt teszi. 
A jubiláns hálanapra külö-
nösen jellemző a visszate-
kintés és a jövő imádsá-
gos tervezése. 

 

Az évszázados emlékezés 
szembesít bennünket az-
zal a könyörtelen ténnyel, 
hogy akik a kezdeteknél 
jelen voltak, azok közül 
már senki sem lehet kö-
zöttünk. Emlékük azonban 
ránk hagyományozódott, 
és mi alázattal hálát adunk 
értük a történelem Urának. 
Megköszönjük,  hogy 
Szentlelke által közössé-
get alapított, és hogy en-
nek a közösségnek mi 
most szintén tagjai lehe-
tünk. Áldott legyen azok-
nak az emléke, akik oda-
szánták az életüket Isten 
Országa számára, akik 
vállalták az anyagi áldoza-
tot épp úgy, mint a szelle-
mi javaikkal való szolgála-
tot. 

Ha a régebbi korok ránk 
maradt fényképeit vizsgál-
gatjuk, büszkén felkiáltunk 
időnként, hogy „én ezt a 
testvért, testvérnőt ismer-
tem!”, „együtt jártunk isko-
lába, vasárnapi iskolába!”, 
„egy szólamban énekel-
tünk a kórusban!” – Vagy 
szomorúan megjegyez-
zük: „Ott voltam a temeté-
sén”. Igen, az idő halad 
előre megállíthatatlanul. 
Vajon méltó örökösei va-
gyunk-e az eltávozottak-
nak?! 

 

„Ne nekünk, Uram, ne ne-
künk, hanem a te neved-
nek szerezz dicsőséget 
szeretetedért és hűsége-
dért! Miért mondanák a 
pogányok: Hol van az ő 
Istenük? A mi Istenünk a 
mennyben van, megalko-
tott mindent, amit akart! 

 

Izrael, az Úrban bízzál! 
Segítséged és pajzsod ő. 
Áron háza, az Úrban bíz-
zál! Segítséged és paj-
zsod ő. Akik félitek az 
Urat, az Úrban bízzatok! 
Segítségetek és pajzsotok 
ő. 

 

Gondol ránk az Úr, meg 
fog áldani. Megáldja Izráel 

házát, megáldja Áron há-
zát. Megáldja azokat, akik 
félik az Urat, a kicsinyeket 
a nagyokkal együtt. Sza-
porítson meg titeket az Úr, 
titeket és fiaitokat! Áldjon 
meg titeket az Úr, aki az 
eget és a földet alkotta! Az 
egek az Úr egei, de a föl-
det az embereknek adta. 
Nem a halottak dicsérik az 
Urat, nem azok, akik a 
csend honába tértek, ha-
nem mi, mi áldjuk az Urat 
most és mindörökké. Di-
csérjétek az Urat!” 

Zsoltárok 115. 

 /Idézetek/ 

 

Akik ezekben a napokban 
emlékezünk, adjunk hálát 
az Úrnak, mert ő jó, és 
örökké tart szeretete és 
kegyelme! Hálánk illendő 
kifejezése az imádság és 
az éneklés. Dicsérjük és 
magasztaljuk szent nevét! 
Ajánljuk föl neki ismételten  
önmagunkat, és szolgáljuk 
őt hűségesen, engedelme-
sen és alázatosan. Te-
gyünk vallást hatalmáról 
és szeretetéről, hogy má-
sok is felismerjék benne 
azt a szent és kegyelmes 
Atyát, akinek rájuk is szük-
sége van, aki nekik is cso-
dákat akar mutatni és ve-
lük is csodásan akar cse-

lekedni. 

A hálaadás igei mondatai-
val hadd záruljon ez a bá-
torítás! 

 

„Mily kedvesek a te hajlé-
kaid, ó, Seregek Ura! Só-
várog, sőt eleped a lelkem 
az Úr udvarai után. Tes-
tem és lelkem ujjongva 
kiált az élő Istenhez. Még 
a veréb is talál házat, és a 
fecske is fészket, ahova 
fiókáit helyezi oltáraidnál, 
Seregek Ura, királyom és 
Istenem! Boldogok, akik 
házadban laknak, szünte-
lenül dicsérhetnek téged! 

 

Bizony, jobb egy nap a te 
udvaraidban, mint máshol 
ezer. Jobb az Isten háza 
küszöbén állni, mint a bű-
nösök sátraiban lakni. 
Mert nap és pajzs az Úr, 
kegyelmet és dicsőséget 
ad az Isten. Nem vonja 
meg javait az Úr azoktól, 
akik feddhetetlenül élnek. 
Seregek Ura, boldog az az 
ember , aki benned 
bízik!” 

 

Zsoltárok 84. 

 /Idézetek/ 

 

G.S. 

 



4. oldal 

Száz éves a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet 

REMÉNYSÉG 

Hála legyen Istennek, 
hogy bölcs tervében volt 
az, hogy ezen a települé-
sen is hirdettessék az 
evangélium. Ezért rendelt 
eszközöket, elhintsék az 
igemagot. Az első öröm-
hírt hozó lélek Kovács Jó-
zsef testvér volt, aki Tata-
bányáról költözött ide. Ter-
mészetes, hogy a hitéről 
bizonyságot tett a környe-
zetében élő embereknek.  

Aztán a megismert igazsá-
gok másokat is az isteni 
hívás elfogadására buzdí-
tottak. Ekkor már Pécsett 
egy működő német gyüle-
kezet volt, akik lelki segít-
séget nyújtottak a Somo-
gyiaknak. Aztán voltak 
újabb megtérések, de vol-
tak komoly próbatételek is, 
mert a sátán nem jó szem-
mel nézte a növekvő gyü-
lekezetet. Mindezek elle-

nére fejlődött, növekedett 
a gyülekezet.  

Eleinte Kovács József 
testvér házánál tartották 
összejöveteleiket, majd 
1918-ban megvásárolták a 
jelenlegi imaház helyén 
lévő épületet, amelyet át-
alakítottak imaházzá és 
lelkipásztor lakássá. Köz-
ben az énekelni és zenélni 
szerető emberek énekkart 
és vonószenekart alakítot-
tak, így akarták dicsérni at 
Urat. De fontosnak tartot-
ták az ifjúság nevelését is, 
ezért gyermek bibliakört 
hoztak létre. 

 

Az 50-es évek elején több 
család Komlóra költözött, 
ezért kissé megcsappant 
a gyülekezet létszáma. 
Többszöri tatarozás után 
1975 táján kritikussá vált 

az imaház épülete, 
amikoris úgy döntött a kö-
zösség, hogy új imaházat 
épít. Egyéni felajánlások-
kal kezdtük gyűjteni az 
anyagiakat. Közben lelki-
pásztor változás is történt.  

Az új pásztor Zentai Lász-
ló testvér örömmel vállalta 
az ezzel járó többlet mun-
kát. Mivel a kezdéshez 
s z ü k s é g e s  p é n z 
összegyült, Zentai László 
testvérrel nekiláttunk a 
t e r v e z t e t é s -
engedélyeztetés majd a 
kivitelezés előkészítésé-
nek. Röviden csak annyit, 
hogy az alapkőletétel 
1979-ben volt, az új ima-
ház megnyitása 1981 má-
jusában és most a jubile-
umra készülve a lelkészla-
kás és imaház felújítása is 
hamarosan elkészül. 

A közbenső időben termé-
szetesen a lelki munka is 
folyt. Korábban volt pen-
getős zenekarunk is, je-
lenleg fúvós zenekar és 
énekkar szolgál, immár 
hosszú ideje a gyülekeze-
tünkben. 

 

Visszaemlékezve az el-
múlt száz évre hálával 
telik meg a szívünk, mert 
megtapasztaltuk Isten ke-
gyelmes vezetését a pró-
bákban is és szerető 
gondviselését. 

 

„ Emlékezzetek vissza 
az egész útra, amelyen 
vezetett Istened az Úr! „ 

5 Mózes 8:2/a 

 

Madarász Dezső 

Presbiter 

 

A szülők, nagyszülők 
néha elfelejtik, hogy gyer-
mekeik róluk vesznek pél-
dát. 

Egy jubileumi alkalom-
mal, szomorúan gondolata-
imba merülve baktattam 
hazafelé. 

BEKERÜLT NAGYAPÁM 
A KRÓNIKÁBA!!! 

Igen ám, de nem pozitív, 
hanem nagyon is negatív 
szereplőként. 

Anyai nagyanyám, nagy-
apám tiltása ellenére, meg-
tért és gyermekeivel együtt 
rendszeresen járt gyüleke-
zetbe. Nagyapám ez iránti 
tehetetlenségét, kudarcát 
időnként borba fojtotta. Elő-
fordult olyan eset, hogy mé-
lyen a pohár fenekére néz-
ve erőre kapott, és ilyenkor 
akár gátlás nélkül is megza-
varta az istentiszteletet, 
hogy családját megfélemlít-
se és haza parancsolja. 

Édesanyám elmondása 
szerint, soha nem bántotta 
őket. Ez is egy példa! 

Volt egy másik nagy-
apám is, akit nem ismerhet-
tem. Pár évvel ezelőtt, talál-
koztam a buszon egy néni-
vel. Leültem mellé, üdvözöl-
tem, és mondtam, hogy 
látásból ismerem a Pécsi 
baptista gyülekezetből; én 
is baptista vagyok. Ő cso-
dálkozva kérdezte, hogy 
miért nem ismer engem? 
Elmondtam, hogy ritkán 
fordulok meg a Pécsi gyüle-
kezetben mivel én a Pécs-
Somogyi gyülekezetbe já-
rok. Erre a néni felkapta a 
fejét és mesélni kezdett: 

„Mikor nagyocska gyer-
mek voltam, a szüleimmel a 
Bátaszéki gyülekezetbe 
jártunk. Somogyról több 
alkalommal egy Panta Jó-
zsef nevű derék, komoly 
hívő testvér hirdette az igét, 

és ezek az alkalmak mély, 
örömteli nyomot hagytak a 
lelkemben.” (Kb. az óta 70-
75 év telt el, és ő még tisz-
tán emlékezett). 

Könnyes szemmel, öröm-
mel mondtam, hogy ez a 
Panta József, az én nagy-
apám volt. 

Ez is egy példa! 
 
A Bibliában nagyon sok 

jó és rossz példát mutat be 
Isten igéje számunkra, hogy 
tanuljunk belőle. Csak raj-
tunk áll, mit választunk. Az 
ember nagyon sokszor hoz 
rossz döntéseket, sokszor 
lép téves útra, de az Úr ke-
gyelme csodálatos, szaba-
dítása, megmentő szeretete 
végtelen, csak igénybe kell 
venni, kérni kell bűnbocsá-
natát és vezetését. 

„Hagyd az Úrra utadat, 
bízzál benne!”  

– Zsoltárok 25:10/a 

Hálás vagyok Istennek, 
hogy édesanyám, édes-
apám és én is a Pécs-
Somogyi gyülekezetben 
nőhettünk fel és fogadhat-
tuk el az Úr Jézust. 

 
És végül hálás vagyok, 

és boldog vagyok, hogy 
tagja lehetek az ünneplő, 
jubiláló gyülekezetnek. 

 
„Csak gyenge nő 
vagyok, erőm kevés, 
Számomra nem jutott 
igevetés, 
De könnyet törölni, 
bánatot elűzni, 
Emelni csüggedőt, 
lankadót, 
Én is tudok!” 
 

Hufnágelné  
Panta Irma 

A két példa 



 

Antoine de Saint-
Exupéry:  

 

Fohász 
Uram, nem csodákért és láto-
másokért fohászkodom, csak 
erőt kérek a hétköznapokhoz. 
Taníts meg a kis lépések mű-
vészetére! 
Tégy leleményessé és ötletes-
sé, hogy a napok sokféleség-
ében és forgatagában idejé-
ben rögzítsem a számomra 
fontos felismeréseket és ta-
pasztalatokat! Segíts engem a 
helyes időbeosztásban! 
Ajándékozz biztos érzéket a 
dolgok fontossági sorrendjé-
ben, elsőrangú vagy csak má-
sodrangú fontosságának meg-
ítéléséhez! Erőt kérek a fe-
gyelmezettséghez és mérték-
tartáshoz, hogy ne csak átfus-
sak az életen, de értelmesen 
osszam be napjaimat, észlel-
jem a váratlan örömöket és 
magaslatokat! 
Őrizz meg attól a naiv hittől, 
hogy az életben mindennek 
simán kell mennie! Ajándé-
kozz meg azzal a józan felis-
meréssel, hogy a nehézségek, 
kudarcok, sikertelenségek, 
visszaesések az élet magától 
adódó ráadásai, amelyek ré-
vén növekedünk és érlelő-
dünk! 
Küldd el hozzám a kellő pilla-
natban azt, akinek van elegen-
dő bátorsága és szeretete az 
igazság kimondásához! Az 
igazságot az ember nem ma-
gának mondja meg, azt mások 
mondják meg nekünk. 
Tudom, hogy sok probléma 
éppen úgy oldódik meg, hogy 
nem teszünk semmit. Kérlek, 
segíts, hogy tudjak várni! Te 
tudod, hogy milyen nagy szük-
ségünk van a bátorságra. 
Add, hogy az élet legszebb, 
legnehezebb, legkockázato-
sabb és legtörékenyebb aján-
dékára méltók lehessünk! 
Ajándékozz elegendő fantáziát 
ahhoz, hogy a kellő pillanat-
ban és a megfelelő helyen – 
szavakkal vagy szavak nélkül 
– egy kis jóságot közvetíthes-
sek! 
Őrizz meg az élet elszalasztá-
sának félelmétől! Ne azt add 
nekem, amit kívánok, hanem 
azt, amire szükségem van! 
Taníts meg a kis lépések mű-
vészetére! 

5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Személyes emlékeim a pécs-somogyi imaház építési 

időszakából 

Amikor feleségem, Dóra 

1976-77-ben (első évben) 

bet egsége kapc sán 

„mélyponton „ volt, akkor 

az illetékes Bizottság 

100%-os rokkantnak nyil-

vánította. Állapota némileg 

javult, így 1979-ben 67%-

osnak minősítették, egyút-

tal javasolták, hogy szak-

májában végezzen valami 

„kevés” munkát, mivel az 

segít neki a további javu-

lásban is. 

Így került sor - többek 

között – arra, hogy a So-

mogyi (akkor Vasasi) Gyü-

lekezet felkérésére vállalta 

az imaház trevezését és a 

kivitelezés műszaki irányí-

tását. (Utóbbi ellen én 

tiltakoztam, de sikertele-

nül: volt érv az irányítás 

ilyen vállalására is.) 

Az engedélyezés során 

a Hatóság kikötötte, hogy 

„közcélú”  funkciónak 

megfelelő külsővel készül-

jön az épület (pl. könyvtár 

stb.) Ez alapján úgy kellett 

a két rendeltetést – lakást 

ill. imaházat – egy épület-

ben elhelyezni, hogy az, 

az előírásoknak megfelel-

jen. (A testvérek többen 

kifogásolták nagyon ezt, 

de az előírástól nem lehe-

tett eltérni…) A tervezés 

után jött az a szakasz, ami 

számomra gondot jelen-

tett: a műszaki irányítás 

rendszeres helyi megjele-

nést igényelt. Szólt nekem 

pl. „ délután egy órára 

kimegyek Vasasra…” és 

ez többnyire 3 (4) óra lett. 

Ez jelentett számomra 

orvos-szakmai problémát: 

a szervezet terhelése 

egészségromlást idézhet 

elő. 

A tervezési munkában 

Schwabik Mária statikus 

mérnök segített be, mivel 

voltak a tervben jelentős 

ilyen tételek is. Ez egyúttal 

azt is magával hozta, 

hogy a statikussal is ki-

ment esetenként, - ami 

újabb terhelést hozott. 

Természetes, hogy néha 

én is kimentem, és láttam, 

hogy nagy buzgósággal 

folyik a munka. A Vasasi-

ak egyik rendszeres dol-

gozója volt Zentai László 

lelkipásztor. A Vasasiakon 

kívül, sokan segítettek 

más gyülekezetekből a 

testvéreknek. (Emlékszem 

pl. Nyári Pali bácsira, aki 

ácsként általános építési 

szakember volt, minden-

ben tudott segíteni.) 

A munka tehát folyt, és 

hála az Úrnak: Dóra álla-

pota nem romlott! És ez 

fontos volt családunknak. 

Az ünnepélyes (1981. 

évi) avatás alkalma után 

fényképalbumot kapott 

Dóra a Gyülekezettől ez-

zel a bejegyzéssel: 

„Legyen teljes a te jutal-

mad az Úrtól!” A fényké-

pek az eseményekből az 

avatási sorozatot mutat-

ják. 

Fent azt írtam: „ fontos 

v o l t ”  I g e n ,  m e r t 

1981.tavaszán indult a 

pécsi gyülekezeti ház épí-

tése, és ebben az esetben 

– Tillai Ernő felkérésére is 

– vállalnia kellett a kivite-

lezésért felelős műszaki 

vezetés szolgálatát. Az 

itteni munkák jelentősen 

meghaladták a Somogyit, 

és ez már terhet is hozott 

Dóra állapotára nézve. – 

és ismétlődtek az 1 órára 

3-4 óra esetek…)Dóránál 

ugyanis 1983-ban lassú, 

de folyamatos romlás mu-

tatkozott, így hamarosan 

„művese kezelés”-re került 

sor. 

Egészében azonban 

hálás örömmel azt állapít-

hatom meg, hogy somogyi 

szolgálata érdemleges 

volt, és az Úr erőt is adott 

hozzá! Állapota akkor sta-

bil maradt. 

1983 utáni állapota is 

kegyelemnek minősül, 

mert erőtlenül bár, de köz-

tünk élt. Fokozódó gyen-

gesége elhozta a békésen 

várt halált: 1988. jan. 08-

án távozott az öröklétbe. 

Temetése „királyi szép-

ségű” bizonyságtételi al-

kalom volt. 

Az Úré legyen a dicső-

ség mindezekért! 

dr. Meláth Ferenc 



6.oldal REMÉNYSÉG 

Vendégünk volt Tenkely Béla lelkipásztor testvérünk 

Tanévnyitó  Istentisztelet 

Örömmel és várakozással szívünkben, gyűltünk 
össze augusztus 21-én imaházunkban. Ezen a va-
sárnapon Tenkely Béla testvér, gyülekezetünk volt 
lelkipásztora érkezett közénk fiával Bécivel, lányá-
val Gyöngyivel, és menyével Valikával. Nagyon 
vártuk már a találkozást velük. Lelkipásztorainkkal 
való találkozásaink előhozták számunkra a régi 
emlékeket.  

Több év távlatában is még frissen vannak előt-
tünk az átélt események, közös élmények, szolgá-
latok, vagy akár munkálatok. Persze mi is okoztunk 
meglepetést számukra a szépen átalakult imahá-
zunkkal. Ma teljesen más annak látványa, mint 10-
15 évvel ezelőtt.  

A délelőtt folyamán Tenkely testvér a Filippi 2:1-4
-ből szolgált közöttünk, majd délután pedig Dávid 
életének egy fontos szakasza került elénk a 2. Sá-
muel 12:1-23. Milyen jó ma is érezni, hogy a gyüle-
kezetben ahol Isten jelen van és munkálkodik, ott a 
szívekben indul igaz istenfélelem, keresés, bűnbá-
nat, mert helye van azoknak Isten népe között.  

 
Testvéreink életére és szolgálatára kívánunk 

továbbra is sok áldást. Érezzék meg otthonukban 
is, hogy jó az Úr az őt keresőkhöz. 

Néhány héttel ezelőtt 
elkezdődött az iskola újabb 
tanéve. Mindenki izgalom-
mal készült e jeles alkalom-
ra, hisz kicsik és nagyok 
egyaránt megújuló remény-
séggel tekintenek előre. A 
szülők is izgalommal ké-
szülnek, hisz gyermeküket 
el kell ismét engedni, má-
sokra rábízni, hogy okosod-
jon, mind értelmesebbé 
válhasson az.  

Ugyanakkor egy iskolaév 
sok félelmet, nehézséget is 
jelent. Az első a tanév elei 
bevásárlás, mely sokszor 
megterhelő a családok szá-

mára. Sajnos úgy készül-
nek a könyvborítók, táskák, 
írószerek hogy hamar tönk-
re menjenek. Nemhogy az 
évet nem bírják ki, de sok-
szor alig néhány hetet sem. 
Táskát kell venni, nagyob-
bat, mint a tavalyi, mivel 
több a felszerelés. Ruháról, 
cipőről ne is beszéljünk. És 
még sorolhatnánk a sort a 
végtelenségig.  

Nagy kihívás, hogy vajon 
milyen lesz az órarend.  
Nehéz összeegyeztetni a 
családnak, hogy mindenkire 
jusson elegendő idő, aztán 
a család is lehessen néha 
együtt. Egyesek már terve-
zik az iskolaév közbeni sza-
badságolásokat is. Gyere-
keink közül van, aki új hely-
re kerül. Újabb kérdés, va-
jon hogy fogja bírni, kik ve-
szik majd körül, kik lesznek 
a tanárai és milyenek lesz-
nek azok… talán ne is so-

roljuk a kérdések özönét 
tovább. 

Mi is elkezdtük ez új tan-
évet a gyülekezetben. Meg-
tartottuk a tanévnyitó alkal-
mat, melyen gyermekeinket 
útra bocsátottuk. Mint isten-
félő szülők, Isten kezébe 
tettük le őket. Ezért imádko-
zott az egész gyülekezet, 
hisz sok gyermekkel áldott 
meg az Úr minket. Ezt a 
tanévet 30 iskolába induló-
val kezdtük. 

Lelkipásztorunk ezen az 
alkalmon a Lukács 9: 57-
62. olvasott igét. Mindenki 
meg lett hívva – iskolások 
és nem iskolások is – a 
Krisztus követésébe. Ez is 
egy iskola, melyben mind-
annyian folyamatosan ta-
nulhatunk. Az életre nevel 
minket, hogy a földi úton el 
ne vesszünk. Fontosak a 
tanulmányok, fontosak a 
sikerek, fontosak a célok 

megvalósítása, de halljuk 
meg, ha Krisztus hív és 
kövessük őt.  

Kedves diákok – kicsik és 
nagyok – tanuljatok szorgal-
masan és az iskolaév köz-
ben se feledkezzetek el 
arról, hogy Krisztus követé-
sében álltok. Határozza ez 
meg az előre menetelete-
ket. Jó tanulást kívánunk 
számotokra. Imádkozunk 
értetek! 

tz 
 

 

 

HUMOR 

 

Miért karikás az ördög 
szeme?    

Mert sohasem alszik! 

„Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” 

Pál levele a Galatzia beliekhez  2:20 



7. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Augusztus 17-én vasárnap 

délután vette kezdetét az az 

időutazás, amin a meghir-

detett gyermekalkalmakon 

elindultunk. Négy olyan al-

kalom, amelyen megismer-

kedhettünk a Súsán várá-

ban lakó és ott szolgáló 

emberekkel. A Bibliai Eszter 

története olyan tanulságo-

kat hordoz, amit a gyerme-

kek és mi felnőttek is jó ha 

megszívlelünk. Ahhoz, hogy 

megértsük az üzenetet, 

amit Isten küld számunkra 

tudnunk kell elcsendesedni. 

Ez a gyerekeknél elég ne-

hezen megy, de segítségül 

egy éneket tanultunk, mely 

a gyereknapok központi 

éneke lett. Minden tanítás 

előtt ezzel csendesedtünk 

el: "Csendesítsd le szíve-

met, hogy halljam hango-

dat, kergesd el a felhőt, 

hogy megláthassalak..." 

Első nap megismerkedtünk 

történetünk főszereplőivel, 

flanelképekkel ábrázolva 

feltételezett arcukat.  

Tanító: Madarászné Judit 

Történetünk első részének 

tanulságai: tetteinknek kö-

vetkezményei vannak. Isten 

engedelmességre tanít,az 

engedetlenség: bűn. 

Aranymondás:    

"Hallgassatok az én sza-

vamra,akkor én Istenetek 

leszek, ti pedig az én né-

pem lesztek. Mindig azon 

az úton járjatok, amit én 

mutatok nektek, hogy jó 

dolgotok legyen." Jeremiás 

7:23 

Ének: Szívem hallgat Jézu-

som szavára, szól Ő hoz-

zám s én szót fogadok, 

hogyha járok Jézusom nyo-

mába, mennybe Ővele így 

jutok. 

Játék: Súsán várának elké-

szítése két csoportban.

(lányok-fiúk)  

Közben minden délután 

kaptak a gyermekek uzson-

nát, innivalót Eunika és Zol-

tán jóvoltából. Köszönjük! 

Második  nap T 

Tanító: Novákné Judit 

Folytatása Eszter történeté-

nek, melynek tanulsága: 

Imádságban bármikor jöhe-

tünk Istenhez. Ahova helye-

zett Isten ott kell helytáll-

nunk, nem kell félnünk és 

megfutamodnunk még ak-

kor sem ha látszólag egye-

dül vagyunk. 

Aranymondás: "Hívj segít-

ségül engem a nyomorúság 

idején, én megszabadítalak 

és te dicsőítesz engem." 

Zsoltárok 50:15 

Ének: Hogyan lehet egy 

ember útja bűntelen, és 

hogyan tudna az Úrnak tet-

szeni… Csak hogyha őszin-

te szívvel megtartja Isten 

beszédét és hogyha kétel-

kedés nélkül bízza rá az 

életét… 

Játék:Bibliai rejtvényfejtés, 

színezés 

Harmadik nap  

Tanító: Novákné Lia 

Tanulság: Böjttel egybekö-

tött imádságnak nagy ereje 

van. Az alázatos ember 

kegyelmet talál Istennél, 

míg a kevély saját magának 

árt. Meg kell tanulnunk sze-

lídnek és alázatosnak lenni. 

Isten akkor kegyelmét nyújt-

ja felénk, mint a történetünk 

királya Eszter felé az arany-

pálcát. 

Aranymondás: "Isten a ke-

vélyeknek ellenáll, az aláza-

tosaknak pedig kegyelmét 

adja." Jakab 4:6/b 

Ének: Van egy pálcám szín-

arany, vele járom az utam. 

Mennyből kaptam a botom, 

bízva rátámaszkodom. Ván-

dorbottal a kezembe, oda-

tartok fel a mennybe. Biztos 

pálcám ez a: hit, támogat 

és megsegít… 

Játék: királyi pálca készíté-

se 

Negyedik nap  

Tanító: Kapusné Erika 

Tanulság:Egy közmondás-

sal is megfogalmazható: Aki 

másnak vermet ás, maga 

esik bele. 

Másképpen fogalmazva a 

bibliai üzenetet: aki Isten-

ben bízik, nem szégyenül 

meg. A gonosz elnyeri mél-

tó büntetését, a jó elnyeri 

jutalmát. 

Ének: Mindig, hogyha kerül-

get a bánat, mindig Hozzád 

sietek Jézus, mindig hogy-

ha sátán hada támad, min-

dig Hozzád sietek én… 

Aranymondás: Mert min-

den, ami Istentől született 

legyőzi a világot, és az a 

győzelem, amely legyőzte a 

világot a mi hitünk." 1 János 

5:4 

Játék: Királyi gyűrű készíté-

se, pergamen lepecsételé-

se viasszal. 

Érdemes ilyen hasonló 

gyermekalkalmakat szer-

vezni, bár a talán a kommu-

nikáció hiánya vagy a mi 

alkalmatlanságunk, felké-

születlenségünk is oka volt, 

hogy a faluból kevés gyer-

mek vett részt a foglalkozá-

sokon. Mégis úgy érzem 

Isten megáldotta az együtt-

léteket és számunkra fel-

nőttek számára is hordozott 

nagyon komoly üzeneteket. 

 

Madarászné Judit 

4 gyermekdélután "Súsán  városában"  
avagy Eszter történetének mai tanulságai 
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Sokan indultunk el a 
nyáron úgy nyaralni, hogy 
az időjárási viszonyokat 
figyelve, nem tudtuk mi 
fog az egészből sikerülni. 
Amikor épp a legtöbben 
nyaralni készültünk volna, 
nem volt megfelelő az 
időjárás. Volt kánikula 
júniusban, meg augusztus 
második felében, és volt 
sok eső, hideg július vé-
gén, augusztus elején. 

Mi is így jártunk. Arra 
gondoltunk év elején a 
feleségemmel, hogy egy 
pár napra megpróbálunk 
az idén csak mi ketten 
elmenni valamerre. Nem 
nagyon szokott az ilyesmi 
nálunk sikerülni, mivel a 
négy gyereket leadni nem 
igazán egyszerű feladat. 
Ráadásul a szülők is 
messze vannak, nem úgy, 
mint korábbi években. 
Gondolkodtunk, törtük a 
fejünket, míg aztán Ma-
cher Tivadar testvér, ked-
ves kollégám, aki az egy-
ház házassággondozó 
bizottságának tagja, bese-
gített. Megkérdezte, hogy 
nem lenne kedvünk, időnk 
– kevésbé pénzünk – 
hogy részt vegyünk a Há-
zaspáros Csendes Hé-
ten? Szlovéniába szerve-
zik, egy hétre. Így történt 
aztán, hogy igent mond-
tunk és elmentünk. Mi 

még megtoldottuk a hetet 
néhány nappal, hogy ket-
tesben is lehessünk. Bár 
itthon rossz idő volt, de az 
olasz Dolomitokban na-
gyon szép időjárást fog-
tunk ki. 

Szeretnénk most né-
hány gondolatot megosz-
tani az olvasókkal a hét 
előadásaiból. Ez a hét a 
kapcsolataink ápolásáról 
szólt. Sok idő volt adva 
szándékosan az egymás-
sal való beszélgetésre, 
kapcsolataink megerősíté-
sére. Az előadások is eb-
ben készítettek elő ben-
nünket. Varga György 
testvér – aki e szolgálati 
csoportnak a vezetője – 
esténként a következő 
előadásokkal indított: 

Kapcsolatra teremtve 
Értékem és jellemzőim 

– gondolkodási stílusok 
Különbségek – problé-

ma vagy lehetőség? 
Szexualitás, intimitás. 
Ezek az előadások ad-

ták meg az egésznek a 
keretet, míg a többi, a 
délelőtti előadások szé-
pen rávezettek bennünket 
a tettekre.  

Hallottunk az önbecsü-
lés kérdéséről, ami napja-
ink egyik különösen nagy 
problémája, mivel sokszor 
nem kapja meg az ember 
azt a megbecsülést má-

soktól – néha még házas-
ságon belül sem - amire 
szüksége volna.  

Hallottunk előadást az 
otthonról hozott sebekről, 
melyre gyógyír az a tudat, 
hogy Isten gyermekei va-
gyunk és nem árvák.  

Hallottunk arról, hogy 
korábbi bűnök, rendezet-
lenségek hogyan kísérte-
nek vissza a házasság-
ban. Dédelgetet bűnök, 
mint bálványok hogyan 
rontanak meg és tesznek 
tönkre szépnek, jónak 
ígérkező kapcsolatokat.  

Hallottunk arról, hogy 
mennyire fontos a hitben 
való járás, az evangélium 
megismerésében való 
növekedés. Mennyi min-
den változhat meg annak 
hatására, ha Isten kerül 
az életünk első helyére.  

Hallottunk házaspári 
szerepekről és szükségle-
tekről. A másik személy 
megismerésének fontos-
sága, tetteinek megértése 
milyen irányban befolyá-
solja közös életünket.  

Sokat hallottunk a kom-
munikáció fontosságáról 
és hatásáról. Beszélget-
tünk közösen is a konflik-
tusok kezeléséről.  

És végül hallottunk há-
zasságunk építéséről a 
különböző évszakokban. 
Ebben nagyon sokat se-

gíthet bárkinek Garry 
Chapman regénysoroza-
ta, mely a házasság kü-
lönböző évszakait egy 
regény formájában mutat-
ja be. 

Összességében vissza-
gondolva az átélt esemé-
nyekre, szükségünk van 
mindenkinek hogy szemé-
lyes életünket, kapcsola-
tunkat kiértékeljük. Min-
denki kerülhet krízis hely-
zetbe. Házasságunk ak-
kor erősödik, ha teszünk 
annak érdekében. Ha 
nem figyelünk oda egy-
másra, eléldegélhetünk 
egymás mellett, mint két 
idegen, akiknek semmi 
közük nincs egymáshoz. 
Isten minden embert kap-
csolatra teremtet. Ezért 
mondta ki Isten, hogy 
„nem jó az embernek 
egyedül; szerzek néki se-
gítőtársat, hozzá illőt.” Ezt 
nem mi emberek mond-
juk, mert nem mi találtuk 
ki, hanem maga az élő 
Isten. Higgyük el, hogy 
akit Isten mellénk rendelt, 
azt céllal adta nekünk. 
Hadd erősödjenek meg 
házasságaink, hogy tud-
junk gyermekeinknek és a 
körülöttünk élőknek is jó 
példával lenni. 

tz –te 

Nyári élményeink 

Gyermekáldás 

Nagy örömmel vettük a hírt, hogy 2011.09.26 délelőtt  

megszületett Tóth Ildikó és Gubó Norbert első gyermeke 

Gubó Bence 

2780 gramm, 50cm 

Tóth János testvérék hetedik unokája. Szívből gratulálunk! 
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A Bokor utcában jártunk 

A Bokor utcai Gyülekezet-

nek vendége volt Allen 

Buchanek Texasból.  Gyü-

lekezetünkből többen el-

mentünk meghallgatni, na-

gyon jól éreztük magunkat, 

igen áldott alkalom volt. 

Vendég testvérünk megrá-

zó élettörténetét hallhattuk. 

19 éves volt, amikor barát-

nőjével olyan területen 

utaztak, ahol sok vegyi 

üzem volt, az egyikből ben-

zingőz szabadult fel és fel-

robbant. Nagyon súlyosan 

megsebesültek. Allen-nek 

60%-ban megégett a bőre, 

21 éves barátnőjének 90%-

ban, aki a 21. születésnap-

ján meghalt. Kezei, lábai, 

háta annyira megégtek, 

hogy a csontjai látszottak, 

újai összenőttek a kezein. 

Mindenki arra várt, hogy 

meghal. A fertőzés annyira 

elterjedt rajta, hogy ampu-

tálni kellett volna a végtag-

jait. A szülei nem engedték. 

A halál illata mindig ott volt 

mellette, 12 műtéten ment 

keresztül. A hetedik műtét-

nél a szíve leállt pár percre 

a halál állapotában volt. 

Egy másik alkalommal ez 

megismétlődött, akkor 15 

percig állt a szíve. Az orvo-

sok azt mondták, hagyják 

meghalni, de az egyik or-

vos elkezdett imádkozni 

érte. Isten Lelke betöltötte 

a műtőt. Senki sem számí-

tott rá, hogy életben marad. 

Arca felismerhetetlen volt. 

Addig Isten nélkül élte az 

életét, átkozta Istent, akit 

nem ismert. Azt érdemelte 

volna, hogy pokolra jusson, 

de Isten nem azt adja szá-

munkra amit megérdem-

lünk. Az orvos szerint is 

Isten kegyelme egyedül, 

hogy életben maradt. Volt 

egy ápolónő a korházban, 

aki teljes szívéből szerette 

Istent ő bátorította. Hóna-

pokon keresztül csövön 

kapta a táplálékot, mély 

depresszióba süllyedt. Az 

ördög el kezdett suttogni a 

fülébe, hogy vessen véget 

az életének. Az ördög, tol-

vaj és hazug. Istennek ter-

ve van az életünkkel. Ké-

sőbb valaki hívta a gyüle-

kezetbe, de nem akart el 

menni. Azt mondta ennek 

az embernek, ha a te Iste-

ned olyan jó, miért ölte meg 

a barátnőmet. A sátán 

megvakítja a szemeinket. 

Végül azt mondta, na jó, 

most az egyszer elmegyek. 

Elment és leült a hátsó sor-

ba. Mindenhol kötözések 

voltak rajta, a gyerekek 

féltek a közelébe menni. A 

gyülekezet folyamatosan 

imádkozott érte, hogy Isten 

a lelkét is mentse meg, ne 

csak a testét. „Mert mit 

használ az embernek, ha 

az egész világot megnyeri 

is, lelkében pedig kárt vall.” 

Isten annyira tud dolgozni a 

hátsó sorban is, mint az 

elsőben. Az énekeken ke-

resztül erő sugárzott. A 

lelkész fölmutatta a Bibliát, 

azt mondta ez Isten köny-

ve. Ami ebben a könyvben 

van, minden igaz. Mikor 

még bűnösök voltunk, Isten 

elküldte fiát, Isten mindent 

megújít. El vagytok veszve 

a pokol felé utaztok. Isten 

el kezdte magához vonni, 

felállt a hátsó sorban és el 

indult előre.  A prédikátor 

becsukta a szemét és elin-

dult felé. A sátán azt sut-

togta, bolondot csinálsz 

magadból, - az ördög tud 

akadályokat gördíteni előt-

tünk. Az első sorig jutott, ott 

letérdelt, azt mondta: Iste-

nem ez a fiatal ember azt 

mondja, te szeretsz engem. 

Szeretnék ebben hinni, 

szeretném, ha beköltöznél 

az életembe. Aznap este 

segítségül hívta Istent, be-

hívta az életébe. Aznap 

este Isten fia kilépett a 

mennyből és lejött hozzá. 

Az a baj, hogy nem figye-

lünk az Úrra. Túlságosan 

elfoglaltak vagyunk. Isten 

azt mondta, hogy „beszélj 

az embereknek rólam”, 

megmentette a lelkét, elhív-

ta a jó hír hirdetésére, hogy 

utazzon minden felé és 

hirdesse az igét. 

Allennek az édesapja alko-

holista volt és nagyon go-

nosz. Sokszor anyjukat 

éjszaka ki kellett menekíte-

ni a házból. Isten azt mond-

ta, hogy bocsánatot kell 

kérnie apjától. Haza ment 

és azt mondta az apjának: 

Ma este egy új fiad van. 

Apja kitagadta, elzavarta a 

háztól. Sokkal többet tanu-

lunk az Úr oldalán járni a 

nehéz időszakokban. Már 

hat-hét éve prédikált, mikor 

egyik alkalommal látja,hogy 

apja és anyja besétálnak 

az ajtón a gyülekezetbe. A 

hátsó sorban leültek, mint a 

fiúk annak idején. Éppen 

arról beszélt, ha ma este 

meghalnátok, egyenesen a 

pokolba jutnátok. Apja föl-

állt és ment eléje. Kézen 

fogta. Azt mondta, szeret-

ném én is azt, ami neked 

van. Úgy gondolod Isten 

megbocsát egy ilyen em-

bernek mint én vagyok? 

Letérdelnél velem itt most? 

Apja letérdelt, Istenhez kiál-

tott megbocsátásért és ke-

gyelemért. Életében elő-

ször mondta fiának, hogy 

szeretlek, kérte merítse be. 

Testvérét és szüleit együtt 

merítette be. Amivel Isten 

megbízta, hűségesen elvé-

gezte. Mikor a sebhelyekre 

néz, már nem ezeket látja, 

hanem aki a kereszten volt, 

Őt látja. Minden nap erre 

emlékezik. Jézus vére  

megtisztít minket minden 

bűntől. Ha ma este meghal-

nátok, hol töltenétek az 

örökkévalóságot? Isten 

különleges feladatra szeret-

ne elhívni titeket.  Várja, 

hogy engedelmeskedjetek. 

Isten parancsa imádkoz-

zunk egymásért! 

Családjáról néhány szó-

ban: Kapott egy hívő fele-

séget, két fia, két lánya, 

négy fiú és egy lány unoká-

ja van. Most 48 éves háza-

sok. A 48 évnek a felét el-

utazta, mert amerre hívják 

mindenhova elmegy, hir-

detni Isten szeretetét. 

Novákné Erzsike 
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VV -avagy az igaz és a hamis világ- 

A mai magyar valóság 
megkerülhetetlen része a 
„televíziós gigaprodukciónak” 
titulált „Való világ” című 
reality show. Negyedszerre 
indult neki a sokak számára 
egy álom beteljesedését je-
lentő közvetítés-folyam.  

  Maga a műfaj nem újdon-
ság. Már vagy 30 éve 
„felfedezték” és a legkülönfé-
lébb módon színesítve, más 
és más helyszínen vagy hát-
térrel ismét kasszasikert csi-
holtak belőle, mert a műfaj 
hatalmas „sikert” hozott a 
produkció kitalálóinak.  

   Úgy  tűnik, olyan világ-
ban élünk, amelyikben az 
emberek nem kíváncsiak 
önmagukra, belső rezdülése-
ikre (van még ilyen?); nem 
ötlenek ki dolgokat és nem 
hajlandók egyéniségekké 
válni. Inkább ülnek a képer-
nyők előtt, és lesik az onnan 
lekoppintható „mintát”. Ami-
nek azután morálisan, szoci-
álisan, pszichésen és mentá-
lisan is a rabjai lesznek. 
Vagy más szóval erkölcsileg, 
társadalomban elfoglalt he-
lyüket tekintve, lelkileg és 
gondolkodásmódban is má-
solni fognak. Olyan életmin-
tát, aminek a szavatossági 
ideje létrejötte előtt már le-
járt. 

   Úgy tűnik? Nem, ez va-
lós tény! Ez való világ! 

* * * 

   Miközben minden józa-
nul gondolkodó ember meg-
tapasztalja, hogy az ott ön-
kéntesen szerepet vállalók a 
producer(ek) által manipulált 
marionett-bábuk módján mo-
zognak a számukra kijelölt 
fizikai és spirituális térben; 
miközben kilóg a lóláb, hogy 
előre kitervelt vonalak men-
tén kell mozogniuk a 
„játékosoknak”, mint holmi 
hatalmas csocsó-asztalon; 
amíg a (mű)balhék és hisztis 
jelenetek, a magamutogatás 
és az állati szintre süllyesz-
tett, természetellenes 
„bujálkodás” (hogy Gáspár 

apánk szenvedélyes szófor-
dulatát használjam) folyik a 
szemük előtt - addig mégis 
mint dögevő virág a rászálló 
légyre, úgy csapnak le erre a 
silány, agyat-érzést-értelmet 
sorvasztó „produkció”-ra a 
szellemileg kiéhezett, vagy 
az ördög konyháján nagyon 
is jóllakott, de az egyoldalú 
táplálkozástól már érzelmi 
skorbutban szenvedő kortár-
saink. 

   Bulvár-lapok, kereske-
delmi rádiók és az internetes 

fó-

rumok többezernyi hozzászó-
lása, kommentje tartja a szel-
lem gyulladásától okozott 
lázban olvasóikat, hallgatói-
kat, hozzászólóikat. 

   Ám a józanság hangja 
még nem halt ki teljesen. 
Szemezgessünk az ilyen 
hozzászólások, megnyilvánu-
lások között. 

   A pszichológus: 

  „Az ember az elején pró-
bál egy szerepet játszani, 
amitől azt gondolja, hogy 
majd népszerű lesz, amiről 
azt gondolja, hogy majd jó 
szemmel fognak rá tekinteni. 
Viszont nem lehet heteken-
hónapokon keresztül egy 
szerepet játszani, illetve le-
het, de csak részben.” 

   A Való Világ 3. győztese: 

   „A konfliktusok megoldá-
sát nem a környezetben, 
hanem magukban kell keres-
ni a játékosoknak  Ez egy 
annyira ingerszegény kör-
nyezet, ahol csak egymásra 
vannak utalva a játékosok. 
Ezt lehet kezelni, de előbb 

mindenki el kell döntse ma-
gában „na, én mit képvise-
lek?”; - meg tudom vele be-
szélni, meg akarom egyálta-
lán beszélni – vagy ellensé-
geskedek vele, és ebből 
konfliktusok keletkezhetnek.” 

    Az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség (IKSZ) 
véleménye: 

    „Az IKSZ szankció alkal-
mazását kéri a médiaható-
ságtól az (a műsort adó csa-
torna neve) Való Világ című 
sorozata ellen, és arra báto-
rítja az embereket, hogy élve 
az új médiatörvény adta le-
hetőséggel tegyenek bejelen-
tést a család- és erkölcsrom-
boló műsorok ellen.” (...) A 
médiahatóságtól pedig a kö-
zépmértéket meghaladó, 
példaértékű büntetés kisza-
bását kérik. 

   Stágel Bence, a szerve-
zet elnöke, országgyűlési 
képviselő elmondta: „A nézők 
nem azért fogyasztanak mé-

diaszemetet, mert erre van 
igényük, hanem azért, mert 
ezt teszik eléjük.” Stágel sze-
rint a reality műsorokban a 
kihasznált szereplők nem-
csak a maguk, hanem a né-
zők emberi méltóságát is 
meggyalázzák, hasonlóan 
azokhoz a beszélgetős mű-
sorokhoz, amelyekben kiáru-
sítják az emberek sorsát és 
nyomorúságát.” 

   Sok ember szerint értel-
mesebb műsorok is mehet-
nének a tévében, de vajon 
ugyanennyien néznének egy 
kulturális vagy egy utazgatós 
magazinműsort is? 

   Valószínűleg nem. A 
Tabu-Tv riportere a napok-
ban arról kérdezte az utca 

járókelőit, hogy mit gondol-
nak a VV-ről. A felvételből 
kiderül, hogy az emberek 
nagy többsége teljesen tisz-
tában van azzal, hogy melyik 
adásban pontosan mi történt, 
azonban a többségük mégis 
betiltaná a Való Világ című 
műsort, helyette pedig érték-
adó kulturális, vallási vagy 
turisztikai műsort sugározná-
nak a döntéshozók helyében.  

* * * 

   A világ, amelyben élünk 
egyszerre „valós” világ, és 
ugyanakkor „álomvilág”. A 
stúdióban felépített makett-
nek kozmikus méretű mása. 

   Akinek nincs számítása 
továbblépni egy tökéletes, 
szent és múlhatatlan világba 
– annak ez a világ a valóság 
maga. Nincs több – gondolja. 
Éljünk minden lehetőséggel: 
akár tisztességtelen, erkölcs-
telen, erőszakos, mást meg-
alázó, magamutogató vagy 
önpusztító legyen is az. En-
nek értéke a Biblia szerint 
olyan, amit Pál  apostol így 
fogalmaz: „Nem tette-e bo-
londsággá Isten a világ böl-
csességét?” (1Kor.1:20) 
Vagyis a mennyei értékrend 
értelmében ami „ebben” a 
világban bölcsesség – elfo-
gadott élet- és gondolkodás-
mód –, „abban” a világban 
teljesen hasznavehetetlen, 
sőt istentelen cselekménynek 
számít. (Ezt jelenti a 
„bolondság” a Biblia fogalom-
tárában.) Továbbá erről a 
való(snak látszó) világról ezt 
olvassuk: „A világ pedig el-
múlik, és annak kívánsága 
is.” (1.Ján.2:17) 

   A két világ valóságos voltát 
Jézus is kimondja a saját 
értékrendjüket valló farizeu-
sokkal keletkezet vitájában: 
„...ti e világból származtok, 
én nem e világból szárma-
zom”(Jn.8:23) – és Pilátus-
nak: „Az én országom nem e 
világból való!” (Jn.18:36) Ez-
által téve egyértelművé, hogy 
az Ő követői – a „krisztusiak” 
is ama világhoz tartoznak, 
amelyhez Királyuk is. Emiatt 
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2. rész:  

A beteg 

 

Másnap reggel Holdviola 

felkelt, és felébresztette 

Kispatakot, aki ugyan ál-

mos volt, de mégis örömmel 

olvasta a kislánnyal a Bibli-

át. A reggelinél Bölényszem 

felesége, azaz Kispatak 

anyukája nem volt jelen. 

- Apa, anyu hol van? – 

kérdezte a kisfiú. 

- Sajnos tegnap este el-

esett, és a kezét nagyon 

fájlalja – válaszolt Bölény-

szem. Mikor megreggeliz-

tek, Nancy megkérdezte: 

- Megnézhetem a felesé-

gét, Bölényszem? 

- Hát persze, Vörös Rózsa 

ott van a sátrunkban – vá-

laszolt a férfi. 

Nancy Angliában ápoló-

nőként dolgozott, és ismert 

sokféle betegséget, ezért 

akarta megnézni Vörös Ró-

zsát. Hozott magával köt-

szert és gyógyszereket is. 

- Megnézhetem a kezed? 

– kérdezte. 

- Itt nagyon fáj, és nem 

tudom mozgatni – mutatta 

az indián asszony. Nancy 

közelről megnézte, majd 

megállapította: 

- Ez a kéz eltört – Ellát-

ta, és bekötötte a bal karját. 

- Nagyon köszönöm – 

szólt a beteg. – Mivel hálál-

hatnám meg? – kérdezte. 

Nancy így válaszolt: 

 - Ma délután ötre jöjjön 

el velünk oda - mondta, és 

egy zöld rétre mutatott. - 

Ott fogunk Violával pikni-

kezni, teázni. Ha tud, hív-

jon el minél több embert. 

Mi ezt úgy mondjuk, ötórai 

tea. 

 - Köszönöm, ha 

tudok, eljövök – mondta 

Vörös Rózsa. Nagyon várta 

már, kíváncsi volt, mit érte-

nek azon az „ötórai teán”. 

Az asszony máris indult, 

hogy minél több embernek 

szóljon. Eközben Holdviola 

megismerte Kék Ibolyát és 

Ezüst Csillagot, akikkel 

szintén hamar megbarátko-

zott, és meghívta őket is a 

piknikezésre. 

Persze Alec sem tétlenke-

dett. Ő a törzsfőnököt és a 

férfiakat hívogatta. 

Ficsor Fanni: Ötórai tea 

2. levél 

 

Szia! Már találkoztunk, de azért bemutatkozom: a nevem Zorki. 

Te szoktál járni gyerekórára? Én igen. Ott Dóra néni elmond egy bibliai történetet, 

játszunk, éneklünk, és sok jó dolgot csinálunk még. 

Legutóbb Dóra néni az engedelmességről tanított. A történetet a Jónás könyvében 

találod meg. Jónásról szól: Isten szólt neki, hogy menjen Ninivébe, de ő nem arra, ha-

nem az ellenkező irányba indult. Az engedetlensége miatt vihar támadt, és az emberek 

kénytelenek voltak bedobni a hajóról a tengerbe. Isten parancsára egy nagy hal bekap-

ta, majd 3 éjjel, 3 nap után elengedte. Megtanultuk, hogy Isten elől nem lehet mene-

külni. 

Olyat játszottunk, hogy ha Dóra néni azt kiáltja, hogy: „Ábrahám mondja: ülj le”, 

engedelmeskedni kell, ha viszont nem teszi hozzá, hogy „Ábrahám mondja”, akkor 

mozdulatlanul kell maradni. Színeztünk, és egy új éneket tanultunk. A címe: „Jaj, Jó-

nás nem szeretnék lenni”.  

Dóra néni elmagyarázta, mit jelent az engedelmesség. Te mit gondolsz erről? Ha azt 

teszed, amit Isten és a szüleid mondanak, jóságkincset   gyűjthetsz. Az 5. Mózes 7,12-

ben találhatsz rá Igét is. Igyekezz engedelmes lenni, ha nehéz is. Jóságkincset tudsz 

érte szerezni. 

Ficsor Fanni 

folytatás a 10. oldalról 

számukra ez a világ csak 
egy álomvilág. Ezért mondja 
János apostol: „Ne szeres-
sétek [ezt] a világot, se azt, 
ami [ebben] a világban van-
.” (1.Ján.2:15) A gyakorlatias 
és szókimondó Jakab apos-
tol pedig kategorikusan kije-
lenti: „Ha valaki [ezzel]a 
[valósnak tűnő] világgal ba-
rátságot köt, ellenségévé 
válik az Istennek.” (Jak.4:4) 

*  *  *  

   A Hazugság Atyja egy el-
múlásra ítélt álomvilág érté-
keit nevez(tet)i „valósnak”. 
Egy művileg előállított zárt 
térben, a kitűzött célnak 
megfelelni tudó és akaró 
kiválogatott csapat által be-
mutatott „való” világot. Azok, 
akiket sikerült vakká és sü-
ketté tennie – hiszik, hogy 
amit látnak, amiben élnek, 
amivel „megetetik” őket: ez 
maga a valóság. A Biblia 
figyelmeztet: „Ne igazodjatok 
e világhoz, hanem változza-
tok meg értelmetek újulásá-
val” (Róm.12:2) Akiket pedig 
Jézus Krisztus megszabadí-
tott ezekből a láncokból; újjá-
születtek és „új teremtéssé” 
lettek, vallják: „Mi pedig nem 
[ennek] a világ[nak a] lelkét 
kaptuk, hanem az Istenből 
való Lelket, hogy megismer-
jük mindazt, amit Isten aján-
dékozott nekünk.”(1Kor.2:12) 

   Az ettől az elmúlásra ítélt 
világtól, és a benne történő 
ködösítésektől, ámításoktól, 
becsapásoktól és csalások-
tól megcsömörlött ember 
számára az egyetlen követ-
hető cselekedet az, amit Pál 
apostol is tett: „Én azonban 
nem kívánok mással dicse-
kedni, mint a mi Urunk Jézus 
Krisztus keresztjével, aki 
által keresztre feszíttetett 
számomra a világ, és én is a 
világ számára.” (Gal.6:14) 

   Legyen ez egy életprog-
ram számodra, kedves olva-
só!  

Füstös Gyula  

lelkipásztor 
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12.oldal REMÉNYSÉG 

 A médiából már érte-
sülhettünk, hogy 2012. 
június 1-3 között ismét 
nagy volumenű evangeli-
zációra készül országunk. 
Billy Graham fia, Franklin 
Graham testvér látogat 
Magyarországra, és tart 3 
napos evangelizációt Bu-
dapesten a Papp László 
Arénában. Ennek a nagy 
volumenű programnak az 
előkészületei már évekkel 
ezelőtt elkezdődtek. Most 
az utolsó bő félévben vi-
szont programok sokasá-
ga előzi meg, illetve kíséri 
a főrendezvényt.  

A sajtó számára rende-
zett Beharangozó alkalom 
szeptember 20-án lett 
megrendezve az Európa 
hajón, melyre meghívtak 
lelkipásztorokat különböző 
egyházakból. A hajó kivá-
lasztása nem véletlen. 
Európa, mely Krisztus nél-
kül próbál előre menni, 
bajban van. Készült egy 
2012-es naptár Brüsszel 
által kiadva, melybe felvet-
tek minden ünnepet: zsi-
dó, iszlám, hindu… de 
kihagyták a keresztény 
ünnepeket. Amikor ezt 
szóvá tették, egy politikus 
nehezen elnézést kért, de 
a naptárt vissza nem von-
ták.  

Én is részt vehettem 
ezen a rendezvényen, 
mely egy nagyon jó hely-
zetfelmérést tárt elénk, 
ugyanakkor bátorított min-
denkit a munkára, a sze-
mélyes bizonyságtételre. 

Néhány gondolatot 
szeretnék megosztani az 
olvasóval e rendezvényről. 

Papp János testvér 
köszöntője és bevezetője 
után a védnökök szólaltak 
fel, illetve Viktor Hamm a 
Billy Graham társaság 
részéről. 

A Fesztivál elnevezé-
se: Reménység. Ez  a szó 
mindig előre mutat. Nem 
álmodozásról szól, hiába 
eltöltött időről, hanem egy-
értelmű kilátásról, melyre 
a hívő ember vágyakozik. 
Mi valós jövőt látunk ma-
gunk előtt. Szükség van 
Magyarország és Európa 
újra megszólítására. A mai 
kép a reménytelenség, 
reményvesztettség állapo-
tát tárja az ember elé. Em-
berek, akik kiábrándultak 
egymásból – férjükből, 
feleségükből, kiábrándul-
tak a politikából, kiábrán-
dultak a változás lehetősé-
géből. Csak élnek begu-
bózva reménytelenül. 

Közben Isten ma is 
munkálkodik – Európában 
is. A Billy Graham társa-
ság elmúlt éveinek mun-
kájába hadd pillantsunk 
bele: 

2006 – Moldávia adott 
otthont az evangelizáció-
nak, melyre nagy tömeg 
gyűlt össze. 

2007 – Ukrajna volt a 
rendezvény helyszíne, 
mely országhatárokat is 
átívelt. Az orosz nép is 
hallgatta e rendezvényt. 
Óriási visszhangot keltet a 
hallgatóságból, ezrek tér-
tek meg, újultak meg. 

2008 – Romániában, 
Temesváron szolgálhatott 
Franklin testvér, melyre 
románok, magyarok egy-

aránt elmentek, hogy részt 
vegyenek. 

2009 – Észtország, 
mely a múlt fájdalmaiból 
próbál ébredezni. Ebben 
az országban jelenleg óri-
ási mértékű az ifjúság kö-
zötti öngyilkosságok szá-
ma, mutatva a reményte-
len helyzetet. 

2010 – Lettország 
adott otthont egy teljes 
körű összefogással az 
evangélium üzenetének. 

2012 – újra Magyaror-
szág! Újra a kereszt válto-
zatlan üzenete. 

 Billy Graham testvér 
régóta hangzó üzenete 
ma is valós. Minden válto-
záshoz ima, ima, ima 
szükséges! 

Mi is bízunk Isten ha-
talmában, aki képes válto-
zást hozni az újabb gene-
rációnak is. 

Ahogy Erdő Péter bí-
boros fogalmazta: Isten 
Szentlelke képes megérin-
teni ma is – higgyük el. 
Mert „bármit kértek az én 
nevemben, Atyám megad-
ja azt.” 

Tarlós István főpolgár-
mester szavai is a re-
ményt mutatták: 
„Nemzetünk megújulását 
várjuk, mert bízunk e szol-
gálat eredményességé-
ben.” 

Az igehirdetés üzenete 
is mélyen elgondolkodta-
tott: 

Itt az ideje:  
hogy komolyan vegyük 

a Bibliát; 
hogy egyet értsünk 

Istennel; 
hogy Isten visszatérjen 

az emberek tudatába – 
mivel Ő egy élő Isten és 
nem egy a sok közül, aki-
ket ma kínál e világ; 

hogy bátran hirdessük: 
csak egy út van az örök 
életre és az Jézuson át 
vezet; 

hogy egyek legyünk 
Krisztus keresztjénél 
mindannyian, mivel egy a 
célunk; 

hogy létünket a nyilvá-
nosság előtt megéljük; 

hogy Krisztus remény-
ségét adjuk át egy re-
ménytelen generációnak; 

hogy biblikusan éljünk 
és evangelizáljunk; 

hogy minden keresz-
tény munkába álljon; 

hogy újra evangelizál-
juk otthonunkat, falunkat, 
városunkat; 

hogy Istennek megad-
juk a jogot, hogy megte-
gye azt, amit akar. 

Amikor Jézus belépett 
Péter életébe, akkor ezt 
mondta: „evezz a mélyre!” 
Isten szándéka nem válto-
zott meg. Ami a nagy hi-
ány, azt kell pótolni. Van 
élő forrás, a Biblia, melyet 
magasra kell emelni.  

 
Legyünk mi is remény-

kedők. Készüljünk imád-
ságaink által e rendez-
vényre. Kezdjük el meg-
szólítani azokat, akiket el 
szeretnénk vinni majd, 
hogy sok ember meghallja 
az evangélium élő üzene-
tét. 

tz 
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