
REMÉNYSÉG 
2014. május- június- július - 11. évfolyam 3. szám 

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Még magasabbra!   

„Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.  

Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. (36. Zsoltár 8-9).  
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12. oldal Gólyahír 

Eseménynaptár 

 

Szemeimet a hegyekre emeltem.  

Segítséget vártam ugyanis.  

Valakit, aki elég hatalmas ahhoz,  

hogy meggyógyítsa  

a megromlott szívet.  

 

Azután fölmentem a hegyekre.  

És úgy volt, ahogy gondoltam:  

a magas hegyek csúcsán  

senki sincs,  

kivéve egy két lézengő turistát.  

 

És szemeimet a hegyekről  

emeltem magasabbra,  

Tehozzád, Istenem,  

 

Aki a csúcsoknál is  

magasabban élsz,  

de meghallod,  

ha valaki néven szólít.  

Lehajolsz a magát  

megnevezni merő,  

magát előtted kitáró bűnöshöz.  

 

Segítségem nem a hegyekről jött,  

hanem a hegyeken  

– tetőled, Atyám.  

Köszönöm, hogy jobban  

szeretsz,  

mint ahogy én tudlak szeretni.          

Gerzsenyi Sándor   



REMÉNYSÉG 2. oldal 

Visszapillantó 

Az elmúlt negyedév nagyon sok eseményt 

jelentett gyülekezeti életünkben. Már év elején, 

amikor kezdtük tervezgetni a programjainkat, 

szembesültünk azzal, hogy a májusi - júniusi 

hónap különösen sok programot jelenthet szá-

munkra. Kicsit hadd emlékezzünk vissza ezekre 

az eseményekre. 

Május 1- jén gyülekezeti kiránduláson vehet-

tünk részt a gyülekezetünk nagyobbik része. 

Erre a kirándulásra már régen készültünk, hogy 

a Horvátországi Plitvicei tavakhoz mehessünk. 

Csodálatos időt fogtunk ki, bár visszafele már az 

eső fenyegetését valóságosnak érzékeltük. A 

látvány mindenki számára feledhetetlen volt. 

Hatalmas vízesések az erdő hihetetlenül szép 

zöld hátterében. Isten csodálatosan megterem-

tett világának egy kicsiny kis zuga ez. 

Május 4- én az édesanyákat és az édesapá-

kat köszöntötték gyermekeink. Milyen jó, hogy 

egymás mellett végezhetjük e különös küldetést, 

hogy gyermekeinket nevelhetjük. 

Május 10-11 – én  az aradi testvérek látoga-

tása. Testvéreink egy szép napot ajándékoztak 

számunkra. A két évvel ezelőtti villámlátogatá-

sunkat viszonozták testvéreink. Gyönyörű időjá-

rást kaptunk erre a napra. Testvéreinkkel így 

állhattunk hálás szívvel Isten előtt. Az igehirde-

tést Simon András testvér szólta egész nap fo-

lyamán. A vendég testvérek szolgálati csokra 

pedig nagyon színes volt. Énekkar, ifjúság, férfi-

kar között sok vers, bizonyságtétel hangzott el. 

Külön öröm volt Garai Zsolt testvér orgonajáté-

kában gyönyörködni. 



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

 

3. oldal 

Visszapillantó 

Május 18.- án a Pécsi Menedék gyülekezet-

tel járulhattunk Isten színe elé örömmel, hiszen 

testvéreink ismét bemerítésre készültek. Mi pe-

dig örömmel voltunk tanúi két testvér döntésho-

zatalának a megpecsételésénél. Vágó István 

testvér hirdette ezen a délelőttön az igét. 

 

Május 23.- án a vasárnapi iskolai szövetség 

végzős diákjainak volt a diplomaosztója.  

A képzésre gyülekezetünk is két testvérnőt 

küldött. Örülünk, hogy sikeresen vizsgázva vé-

gezhetik továbbra is gyülekezetünkben szolgála-

tukat. Isten adjon Novák Dorottyának, és Bár-

sony Patríciának erőt és kitartást e szolgálatban. 

Május 24-25.-én országos női konferencia 

volt a szomszédos Bokor utcai gyülekezetben. 

Gyülekezetünk is kivette belőle a részét nem 

csak a jelenléttel, hanem a vendéglátásban a 

messzebbről érkezettek elszállásolásával is. 

 

Június 8.-án Isten Szent Lelkének a kitölte-

tésére emlékeztünk és azért imádkoztunk, hogy 

ez az elevenítő lélek ma is újítsa meg életünket. 

 

Június 9.-én az ünnep másnapján Komlón 

vettünk mi is részt a közös ünneplésben, ahol a 

komlói, váraljai, dombóvári, bonyhádi, szekszár-

di testvérekkel lehettünk együtt. Az igehirdetés 

szolgálatát Tóth Zoltán lelkipásztor testvér vé-

gezte. Délután egy beszámolót hallgathattunk 

meg id. Tóth Zoltán testvér részéről, aki a Hanti-

Manshi nép között volt 1995-ben és 1996-ban 

misszió úton. 

 

Június 15.-én tanévzáró istentisztelettel fe-

jeztük be ezt a tanévet. 

 

Június 22.-én az őskeresztyén gyülekezettel 

volt ismét közös alkalmunk. Ezúttal mi mentünk 

hozzájuk látogatóba. 

 

Június 23-tól – július 6-ig angol és német 

táborok voltak a versendi és a kölkedi iskolák-

ban. Gyülekezetünk ezúttal is sok segítséget 

nyújtott a vendéglátásban, a tanárok szállításá-

ban, a tolmácsolásban és az iskolákban való 

programokban. 

 

Tóth Zoltán  



4. oldal 

Szentföldön jártunk (élménybeszámoló izraeli utazásunkról 2014. 05. 20-27) 

REMÉNYSÉG 

Az utazással szeretnénk 

kezdeni kis „beszámolónkat”.  

Mivel most utaztunk először 

repülővel,  kis izgalommal vár-

tuk a napot, hogy elinduljunk 

oda, ahova már régóta  vágy-

tunk. Kellemes élmény volt, 

lebegni, siklani a felhők felett 

napsütés közepette. A felhők 

alattunk hol kis pamacsoknak, 

hol összefüggő hólavináknak, 

görgetegeknek látszottak. 

Izrael földjén Tel Avivban 

szálltunk le. Ez a modern város  

1909-ben  lett főváros, mely az 

ősi Jaffa kikötőjéből fejlődött ki. 

Hat napon át utaztunk és 

végignéztük „Jézus földjén”, 

működésének, csodatételeinek 

helyszíneit Kapernaumtól – Je-

ruzsálemen át – Betlehemig.  A 

két felkészült  idegenvezetők-

nek  köszönhetően minden he-

lyen elmondták a történelmi 

hátteret és felolvasták  a bibliai 

vonatkozásokat. 

Nagy élmény volt amikor a 

galileai Kána faluba érkeztünk, 

ahol Jézus első csodáját tette. 

A csodatétel helyén  ma katoli-

kus templom áll.  Ahogy belép-

tünk a templomba, éppen egy 

ghánai csoport  énekelt az 

„Áldásod gazdag folyói” c. ének 

dallamára. Ilyen háttérrel a mi 

csoportunk közben az altemp-

lomba haladt, hogy megnézzük 

az agyagedényeket, amelyben 

Jézus a vizet borrá változtatta.  

Valóban Isten áldásának folya-

mai ömlöttek elénk. (János ev. 

2:1-13.) 

Majd Kapernaumba men-

tünk. Itt megnéztük Péter há-

zát, ahol Jézus meggyógyította 

Péter anyósát. (Márk. 1:29-31.)  

Ugyanitt láttuk a Jézus korabeli 

zsinagógát, alapjával, falaival, 

kőoszlopaival, ahol Jézus taní-

tott is. (Márk  1:21.) 

Követtük Jézus útját egé-

szen a Golgotáig,  -  elragadta-

tásáig.  Szembesültünk a hely-

színekkel, átéreztük még in-

kább mit tett értünk Isten, Fia 

által.  Láthattuk a próféciák be-

teljesedésének valóságát, az 

ószövetségben és az újban 

Betlehemtől Jeruzsálemig. 

Amit ő ígért  mind beváltja.  

Akik hiszünk benne, követve 

parancsolatait,  feltámadása 

által számunkra is megnyílhat 

a kapu  a Mennyei Jeruzsálem-

be. 

Ez a szentföldi utazás erősí-

tette Jézus Krisztusban való 

hitünket és egymáshoz való 

ragaszkodásunkat. 

Ráadásként a Holt tenger-

hez is eljutottunk egy rövid für-

désre, iszap-pakolásra, a 

Genezáreti tavon pedig  egy 

hajókázásra. 

A hajón a legénység bemu-

tatta, hogyan kellett kivetniük a 

hálót a tanítványoknak Jézus 

parancsára. Kétszer is próbál-

kozott, mert fújt a szél és a há-

ló rögtön a hajó oldalához csa-

pódott, hal ugyan nem volt 

benne, de a Bibliából felolva-

sott történetet jól példázták.  

 

(folytatás az 5.oldalon) 



5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Mai Noé bárkája 
 

Szentföldön jártunk 
(élménybeszámoló izraeli utazásunkról) 

- folytatás az előző oldalról - 

 

Ami még megható volt,  felvon-

ták a magyar zászlót és zenegépről 

lejátszották a Himnuszt. 

Az egyes helyszínek fölött ma 

katolikus, görög ortodox templom 

vagy mecset áll, a templomok  nagy 

többségét Antonio  Berluzzi olasz 

építész tervezte. 

Ami lenyűgözött természetesen 

a sok egyéb mellett,  hogy a siva-

tagba viszik a termőföldet, telepítik 

az öntözéses rendszert és így lesz 

sok helyen a pusztaságból termő-

föld, így  a puszta semmi közepén 

egyszer csak előtűnik egy üde zöld  

kukoricatábla. Ez mindenképpen 

tükrözi azt, hogy ahol csak lehet, 

kihasználják termelésre a földet, 

akár sík terep, dombos vagy hegy-

tető legyen az. 

Nagy hála van a szívünkben, 

hogy ide eljuthattunk. 

Utóirat:  ősszel, amikor a gyüle-

kezet újból teljes létszámban együtt 

lesz, tartunk majd egy fényképes, 

filmes beszámolót is. 

 

Madarász Béla és Margó 

 

Mindent, amit tudnod 

kell az életben, arra megta-

nít Noé Bárkája. 

1. Ne késd le a hajót! 

2. Emlékezz, mind 

ugyanabban a hajóban va-

gyunk! 

3. Tervezz előre!  

Akkor sem esett az eső, 

amikor Noé megépítette a 

Bárkáját! 

4. Tartsd jó kondiban 

magadat! Mikor 60 éves 

leszel, lehet, hogy valaki 

felkér egy nagy dologra. 

5. Ne törődj a kritikákkal! 

Csak csináld meg a mun-

kát, amit meg kell csinálni. 

6. A jövődet építsd ma-

gasra. 

 

 

 

 

7. A biztonságod érde-

kében mindig párban 

utazz. 

8. A sebesség nem min-

dig számít. A csiga és a 

párduc is ugyanabban a 

hajóban van. 

9. Ha stresszes vagy, 

lebegj kicsit. 

10. Emlékezz: a Bárkát 

amatőrök, a Titanicot pedig 

profik építették. 

11. Nem számít a vihar, 

ha Istennel vagy, a végén 

mindig vár a szivárvány. 

 

 

Forrás:  

http://www.vbma.hu 



6.oldal REMÉNYSÉG 

Országos nőkonferencia (Pécs, 2014. május 23-24.) 
- Élménybeszámolók 

 

 

Idén a pécsi baptista gyü-

lekezet adott otthont az Or-

szágos Nőkonferenciának.  

Az előadók Berszán Lídia 

(Kolozsvárról) és Kovács Gé-

záné Ildikó voltak. 

Közel négyszáz nőtestvér 

gyűlt össze az ország minden 

pontjáról. Együtt gondolkod-

hattunk mennyire állunk  

„Megterhelve, vagy szaba-

don…” és hol tartunk – a 

megbocsátás útján?” 

Érdekes volt látni, hogy ez 

a nagyon is mindennapi téma 

kivétel nélkül mindenki lelkét 

megmozgatta. Jó volt együtt 

lenni. Megállni kicsit és el-

csendesedni, számot vetni.   

És hogy kiben milyen nyo-

mokat hagyott a hétvége? 

Íme: 

 Berszán Lídia előadása 

sokat tanított engem. Életünk 

folyamán nagyon sok bántás 

és sérelem ér bennünket. Ha 

ezeket nem bocsátjuk meg, 

kőként nehezednek ránk. 

Nem feltétlenül kell, bocsá-

natot kérjen az, aki megbán-

tott. Ha körbenézünk magunk 

körül őszintén, látjuk, hogy a 

legközelebb tartozó embere-

ket hányszor sértjük, bántjuk. 

Naponta kell kérnünk a bo-

csánatot, és a megbocsátást. 

Az Úr Jézus arra tanít, 

hogy még hetven hétszer is 

meg kell bocsátani. Ha Isten 

lelke megláttatja velünk bán-

tásunkat, sértésünket, akkor 

meg tudunk bocsátani a ben-

nünket bántónak, úgy hogy 

nem is emlékezünk rá.  

Isten az, aki feltétel nélkül 

megbocsát. Nekünk is ezt kell 

gyakorolni. 

Ferenczné Márta 

 

(…) Engem személy sze-

rint is mélyen érintett a téma, 

azon belül is a sok kis süni 

tüskét hordozó ifjúság- kama-

szaink által okozott sebek, 

horzsolások megbocsátásá-

ban, elfelejtésében… hiszen 

ez egy fokozottan érzékeny, 

sérülékeny időszaka a kama-

szoknak és a velük élőknek.  

Másik nagy tanulság az 

volt - a gyermekeinknél ma-

radva-, hogy szükség van ar-

ra, hogy meséljünk nekik az 

életünkről, a megtapasztalá-

sainkról, nehézségeinkről, 

hogy ezáltal is lássák és erő-

síthessük őket abban, hogy 

mindaz, amin át mennek, ez 

az élet természetes velejáró-

ja, és ez által is érik a szemé-

lyiségük, fejlődnek. 

Nem szabad elbagatellizál-

juk a mélyebb, a családon 

belül szerzett sebeket, sérülé-

seinket sem. Sokszor ezek 

annyira mélyen vannak elás-

va bennünk, hogy akár szak-

ember segítségét is igényel-

heti ezek feldolgozása, meg-

bocsájtása, elfelejtése.  

A logoterápia lényege is 

az, hogy nincs igazi gyógyu-

lás megbocsátás nélkül. 

Szembe kell néznünk a sérel-

mekkel, hogy elindulhassunk 

a megbocsátás útján, ami egy 

több fázisból álló, akár na-

gyon nehéz és hosszú folya-

mat is lehet, de a végső cél 

érdekében a lelkünk is csak 

így lesz szabad. 

„…és bocsásd meg a mi 

bűneinket , amiképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek…” ez az én vá-

gyam is…         

Tóthné Eunika 

 



7. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Országos nőkonferencia (Pécs, 2014. május 23-24.) 
- Élménybeszámolók (folytatás az előző oldalról) 

Végre sikerült életem első 

női konferenciájára eljutnom. 

Nagyon felüdítő volt! Az elő-

adások hanganyaga meghall-

gatható a Bokor utcai gyüle-

kezet honlapján. Nem arról 

írnék, hogy miről volt szó, ha-

nem inkább arról, hogy mi-

lyen gondolatok indultak el 

bennem a hatására. A meg-

bocsátás témája köré épültek 

az előadások. Hogy bennem, 

hogy zajlik a megbocsátás? 

Hát így: 

Megbocsátok. Oké. Hiába 

mondják, hogy ahogy idősö-

dünk megbocsátani egyre 

nehezebb. Nem érzem. In-

kább felülkerekedik minden 

más probléma, esemény. 

Nem ér annyit az egész, hogy 

haragudjak. Magamnak csi-

nálok rosszat, ha nem lépek 

túl a dolgokon. És amúgy 

sem direkt csinálta és én is 

szeretem, ha hamar megbo-

csátanak. Szóval egyre köny-

nyebb megbocsátani. 

Ami nehéz: kimondani, 

hogy „bocsánat”. Lehet dobá-

lózni ezzel a szóval. Vannak 

emberek, akik úton útfélen 

mondogatják, hogy „bocsi”. 

Értéktelen. Férjem szerint 

nem tudok bocsánatot kérni. 

Szerintem: ez az egyik leg-

szebb magyar szó, tele érzel-

mekkel. Ezt a szót nem lehet 

becézni és nem lehet csak 

úgy kimondani. Nagyon ne-

hezemre esik kimondani… 

mert szere tem ezt a 

szót…akkor használni, ami-

kor nyomatéka van. Mivel rit-

kán használom nincs gyakor-

latom a kimondásában, a 

szóhoz köthető érzelem érzé-

sében…igaza van a férjem-

nek…bocsánat... 

„Érzéseink befolyásolják a 

tetteinket, tetteink befolyásol-

ják az érzéseinket!”  - éljünk 

ennek tudatával  

Bodáné Kata 

 

A megbocsátás, mint böjt 

A pécsi női konferencián a 

megbocsátás témakörében 

egy családterapeuta testvér-

nő tartott előadást. Mivel 

munkája során sok konfliktu-

sos élethelyzettel találkozott, 

ezért tudott számomra is erről 

a témáról hitelesen beszélni 

és a sok jó példa magával 

ragadta a figyelmemet. 

Többször olvastam már 

azokat az igéket, amelyek a 

megbocsátásról szólnak: 

Többek között: „Ha ti nem 

bocsátotok meg, nektek se 

fog megbocsáttatni”(…), és 

még sorolhatnám. 

Hallottam igehirdetéseket 

is ebben a témában, mégis 

volt olyan gondolat, ami újat 

mondott. 

Egy különösen megfogott: 

A böjt, mint megbocsátás, a 

megbocsátás, mint böjt. 

A megbocsátás lehet egy 

olyan különleges böjt, amikor 

a magam igazát átadom Is-

tennek és így igyekszem a 

társam vagy afelé fordulni, 

akivel ép konfliktusban va-

gyok. Nehéz? Igen! 

De Jézus sem kereste a 

maga igazát, vállalta a szé-

gyent és a megvetést értem, 

akkor Ő az, aki tud segíteni, 

hogy én is meg tudjam ezt 

tenni. 

Közelebb visz ez Őhozzá, 

mint minden böjt, minden le-

mondás, és közelebb visz 

ahhoz is, akivel problémám 

van. 

Ez tehát egy jézusi gya-

korlat, amit én is gyakorolha-

tok minden nap. 

Próbáld ki! Megéri! 

Madarászné Zentai Judit 



8.oldal REMÉNYSÉG 

Katona László: A közösség imaélete és istenkapcsolata  

Néhány vallástörténeti  

vélemény az imádságról 

A vallástörténet az imádko-

zásban a vallás egyik fontos 

és sajátos megnyilvánulását 

látja. A vallásokban megfigyel-

hető imák motívum- és forma-

gazdagsága széles skálán je-

lenik meg. A vallásos és a hí-

vő tudat fejlődésének jele az, 

ha az ima úgy jelenik meg, 

mint az „én” feltárulkozása - 

egy másik, - az „ént meghala-

dó” isteni személy előtt. Ezért 

az imádságot úgy tekinthetjük, 

mint interperszonális, vagyis 

az ember és egy fölöttes lény 

közötti kapcsolat-teremtés sa-

játos formáját. 

Van der Leeuw, valláselem-

ző munkájában kimutatta, 

hogy az „imádkozni” szó ere-

deti jelentése „erőt gyakorolni”. 

Általános vallási gondolkozás-

ban, az „erő” gondosan meg-

választott, szent szavakban 

lakik, melyet szent helyen, sa-

játos gesztusok kíséretében 

mond ki az imádkozó, szem-

ben a távoli, vagy közeli fenye-

gető erőkkel, és az imádkozó 

pedig részesül a segítségül 

hívott Isten erejében. Az imád-

ságnak ezt a típusát nevez-

zük, Kant nyomán, fétis-

imának. Az ilyen fétis vagy 

mágikus jellegű imákat vizs-

gálva némely filozófus úgy vé-

l i ,  hogy az imádkozó 

„igyekszik belepréselni magát 

a racionális, oksági kapcsola-

tokra épülő rendszerek rései-

be” és az ima mágikus szavai 

segítségével, fantasztikus mó-

don kíván úrrá lenni a valósá-

gon. 

Marx Károly, (ideológiai 

rendszerként tért vesztett, de 

az ateista gondolkodásban 

tovább élő) valláskritikai néze-

tei szerint, az imádság, mint a 

kiszolgáltatott, félelmekkel súj-

tott, a veszély előtt meghátráló 

ember illogikus cselekvése, 

cselekvés-pótléka, amely az 

önmagáért felelős evilági tevé-

kenység helyébe lép. Ezt a 

valláskritikát táplálta a kor elvi-

lágiasodott keresztyénsége, 

amely az imádságot az élet 

határhelyzeteire utalva azt 

vallja, hogy Istent csak ott kell 

segítségül hívni, ahol az em-

beri erők csődöt mondanak. 

Az ókori népek történelmi 

híradásaiból tudjuk, hogy val-

lásos világképüknek megfele-

lően gyakorolták imáikat vélel-

mezett isteneik felé. Egyiptom-

ban: Ámon, Aton, Ré, Izisz, 

Ozirisz stb, istenekhez imád-

koztak. Babilonban: Nébó, 

Marduk, Istár, stb istenekhez. 

Kánaánban: Baal, Baal- Zebul, 

Kemós, Astarté, Asera, stb 

istenekhez. Görög törzsek: 

több mint 270 istenük volt. Fő-

isten: Zeusz, és a többi: Apol-

lón, Hermész, Pallasz Athéné, 

Héra, Poszeidón, Demeter, 

stb. 

Ovidius: „Találsz várost 

bástya és várfal nélkül, de is-

tenek nélkül sohasem.” 

Pál apostol mondja, hogy 

pogány vallásosságra jellemző 

a bűn által okozott lelki meg-

sötétedés. Róm 1: 18-28 Az 

ilyen vallásokban élet és er-

kölcsellenes gyakorlatok ala-

kultak ki, miközben azt hitték a 

vallás gyakorlói, hogy a neve-

zett istenségnek ez kedves. 

Pl. Karthágó ostroma idején, a 

papság „megtudta” Baal 

Merkart nevű istenüktől, hogy 

5oo gyermekélet feláldozását 

kéri a város megmaradásáért. 

A nép ekkor 1ooo gyermeket 

áldozott fel a Tófetben, a bál-

ványisten égő áldozati kohójá-

ban, de a rómaiak mégis el-

foglalták a várost, i.e. 146-ban. 

A régészek megtalálták a 

gyermekek csontjait. 

Vagy: Korinthusban Afrodi-

té, a szépség istennőjének a 

templomában, az ókori beszá-

molók szerint 1000 kéjnő állt a 

vallási ünnepek résztvevőinek 

szolgálatára. Az istenséggel 

találkozás élményét a vallás 

által alkalmazott prostitúcióval 

fokozták. Korinthus ennek kö-

vetkeztében erkölcsileg hír-

hedt város lett az ókorban. A 

„korinthusi” jelző, erkölcstelen-

séget jelző kifejezés volt az 

ókorban. Ez a vallási és erköl-

csi környezet magyarázza azt, 

hogy Pál apostol a keresztyén 

nők viselkedését szabályzók-

nak veti alá. (1Kor 7, 11 feje-

zet.) Ugyanígy Efézusban a 

Diána istennő kultusza közelé-

ben lévő gyülekezetek nőtag-

jainak. 1Tim 2:9-15. 5: 3-16.  

A  imádkozás bibliai  

eszménye 

Ima – imádni kifejezés 310-

szer található a Bibliában. Se-

gítségül hívni 56-szor. könyö-

rögni 206-szor.  

A Bibliának az imádkozás-

ról adott kijelentése nem azo-

nos, a pogány mágikus ima-

jelenségeivel, sem a valláskri-

tika imaértelmezésével.  

 

(folytatás a 9.oldalon) 
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Találhatunk ugyan a Bibliá-

ban is mágikus értelemben 

mondott imákat, pl. a Baal pa-

pok imája a Kármel hegyen, 

vagy Skéva fiai által Jézus ne-

vének használata Efézusban, 

de döntő különbség van a val-

lások ima-eszménye, gyakorla-

ta, és a Biblia által kinyilatkoz-

tatott ima-eszmény és gyakor-

lat között. 

Az imádság, mint a transz-

cendens, vagyis természetfe-

letti Istenbe vetett hit megnyil-

vánulása, éppen úgy termé-

szetfeletti titok, mint maga az 

Isten. Az imának, mint cselek-

vésnek nincs szigorú értelem-

be vett analógiája az emberi 

tevékenységek között. Éppen 

ezért az ima sajátos értelmét, 

helyes gyakorlatának megis-

merése céljából a kinyilatkoz-

tatáshoz és annak Istenéhez 

kell fordulnunk. 

 

Istenkapcsolat a teremtés 

és bűneset között: 

Az ember istenképűségéből 

eredő megfigyelések, és meg-

bízatások. 

Találkozások Istennel az 

édenben. 

A gonosz betörése és kö-

vetkezményei. 

 

Bűneset utáni kapcsolat-

keresések: 

Káin és Ábel áldozata. Isten 

„logopédiája” Káin felé. Az alá-

zatos istenkeresés tudatos, 

vagy nem tudatos hamisítása 

Káin esetében. Az őszinte is-

tenkeresés életveszély alá he-

lyezése. Gonoszságba vezető 

erőkkel szembeni tehetetlen-

ség nyilvánossá lett és gyilkos-

ságba vezetett.  

Énós születésekor. 1Móz 

4:26b. Teremtés után kb. 235-

ben. Bűneset után kb, 105 év-

re vagyunk. Isten azzal segít, 

hogy, az emberi személyiség-

ben rejlő belső teret, időtlen, 

örök, belső világunkat amely-

nek „hallása, látása, értése, 

vágya” van, vagyis a lelkünket 

mozgósítja a feléje történő 

kommunikációra. Lehet, hogy 

a korábbi generációkban is 

voltak nyilvános istenkereső 

cselekmények pl. oltárépíté-

sek, imádságok, de a szemé-

lyes imaélet kezdetéről ez az 

első konkrét híradás. Ez azt 

jelenti, hogy akik a föld meghó-

dítása mellett a lelki élet gya-

korlását is feladatuknak érez-

ték, azok számára az emberi 

lélek ez irányú képességei, és 

lehetőségei kezdenek ismere-

tessé válni, és felismerik eb-

ben az Istennel kapcsolattartás 

lehetőségét. Az ilyenek felis-

merik önön lelkiismereti életük 

gyakorlás során azt is, hogy 

Isten elvei bele vannak írva a 

lelkiismeretbe. Jn 4:23. Róm 2: 

14-15. Minden embernek - 

személyes fejlődése közben - 

felismerésre váró feladata, 

hogy saját lelkét Istennel való 

kapcsolatba állítsa. Ezt az Is-

tennel való kapcsolatot, sem-

miféle egyházi környezet, vagy 

szolgálat nem tudja létrehozni, 

csak maga az egyén, az Isten 

felé fordulásával, a lelki párbe-

széd megkezdésével. Séth 

vonalán több ilyen Istennel járó 

személyt látunk, de az özönvíz 

idején csak nyolc ember nyer-

hetett megtartatást. Noé oltára, 

több üzenete között azt is jelzi, 

hogy továbbra is Istennel lelki 

kapcsolatban kíván járni, aho-

gyan az özönvíz előtt is. 

A Biblia híradásában, Ábra-

hámtól kezdve megjelennek az 

Istennel járó emberek egyéni 

élettörténetei, és azok család-

jából kiformálódó ószövetségi 

nép életében, törvényeiben, 

ünnepi, templomi, bűnbánati 

előírásaiban, gyakorlataiban 

ott találhatjuk az ima ajánlását, 

gyakorlatát. Ábrahám, Izsák 

Jákób, Mózes, Anna, Dávid 

imái, zsoltárai, Salamon imája, 

prófétai imák, Nehémiás imája 

stb. Ezek az imák mindig ösz-

szefüggésben voltak az egyén 

vagy a nép történelmi helyze-

tével, szükségeikkel, tisztulás, 

szabadulás vágyukkal, kifejezi 

az Istenben vetett hitüket. 

Gyakran, Isten válasza is meg-

jelenik az imádságukra felelet-

képen. Áldást ígér, gondvise-

lést, megőrzést, bocsánatot, 

lehetőségek kibontakozását az 

újjáépülésre, stb. Ezt az imád-

kozó vallásosságot hagyomá-

nyozza az Ószövetség az Új-

szövetségiekre. 

 

Istenről való  tapasztalás  

és az imaélet feltételei: 

A mai elvilágiasodott ember 

életében és sok egyházi tagnál 

sem kézenfekvő, az istenkap-

csolat, az Istennel kapcsolatos 

tapasztalások és azok tudatos 

keresése.  

Éppen ezért kutassuk azo-

kat a lépéseket, amelynek út-

ján alkalmassá, fogékonnyá 

válunk az Istennel való kap-

csolatra, és tapasztalására.  

(folytatás a 10. oldalon) 
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Az istenkapcsolat helyreál-

lásához vezető utat a próféták, 

Bemerítő János, Jézus Krisz-

tus, az apostolok legtömöreb-

ben úgy fogalmazták meg, 

hogy „térjetek meg!” De ezt 

néhány mozzanatban szüksé-

ges részletesen is kifejtenünk. 

1./ Az embernek hinni kell 

Istenben, és szükséges elébe 

helyezni életét. Zsid. 11: 1-6. 

Ugyanis, a mindenség szakrá-

lis felépítésű. Vagyis minden 

létező eredője, okozója Isten, 

aki a mindenségnek egyben 

fenntartója és számon kérője. 

Az ember, gonosz által befo-

lyásolt állapotban, Isten elleni 

lázadt, létét és uralmát vitatja, 

kétségbe vonja. A sok vallásos 

és vallástalan elméletrendszer 

is ezt a lázadást igyekszik az 

ember gondolkodásában éb-

ren tartani. Lásd a sokistenhi-

vő vallások, a hinduizmus, 

buddhizmus, sintoizmus, new 

age stb, az egy, de más isten-

ben gondolkodó iszlám, és az 

ateista világképi ideológiák, 

amelyekben éppen úgy hinni 

kell, mint a vallásokban, tehát 

azok is vallások isten nélkül. A 

megtérés Isten léte, uralma 

kérdésében értelmi fordulatra 

hív. E fordulat nélkül nincs igaz 

megtérés.  

2./ Isten legyen az első, az 

életünkben. Értsük meg, hogy 

első az Isten, és minden egyéb 

csak ezután következhet. En-

nek választásában az ember-

nek a megtérésben nyerhető 

szabadsága mutatkozik meg, 

és amikor Istennel való viszo-

nyáról dönt, az életének tartal-

máról, jövőjéről dönt. Mivel 

Isten „első helyre kerül” éle-

tünkben, így az igazság, a kö-

zösség, a jóság iránti vonzó-

dás (Isten vonzása) fog meg-

mutatkozni bennünk. Belső 

erőt és örömöt ad, ha ezekkel 

a magasabb rendű dolgokkal 

foglalkozunk. Ez teszi lehető-

vé, hogy más, kevésbé értékes 

dolgokról le tudjunk mondani. 

Az ilyen ember kezdi érteni 

azt, ami valóban lényeges, és 

épp ezért lesz boldog, valóban 

nemes. Az ilyen embert be-

csülni fogják, mert látják, hogy 

világosan ítél, megismerte az 

értékek rangsorát, nem homá-

lyosította el látását a hivalkodó 

világ, tisztává lett, áttekinthető-

vé, igazi emberré Krisztussal a 

szívében. Benne van a Fiú, 

tehát élet van benne. 1Ján 5: 

12 

3./ Embertársaink szolgála-

ta. „Amit testvéreim közül a 

legkisebbel tettetek, velem tet-

tétek”. Embertársaink szolgála-

ta Istenélményt adhat, mert 

embertársában, mint teremt-

ményben a Teremtővel talál-

kozhat. Ezen a téren nekünk 

hívőknek, az építő önvizsgálat 

szempontjai lehetnek: Sze-

retsz-e már valakit? Megosz-

tasz-e valamit valakivel? Türel-

mes vagy-e másokkal szem-

ben? Van-e aki ellenszenves 

számodra? Felfedeztél-e már 

benne valami jót? 

4./ Hallgatni és engedel-

meskedni. Ezt Izrael a pusztá-

ban tanulta meg. Nem folyton 

zúgolódni, másokat okolni, 

Egyiptomot visszasírni, hanem 

a csendet lehetővé tenni külső 

és belső világunkban. Ez vezet 

el az Isten közellétének megta-

pasztalására. A modern és 

zajos világunkban ez egyre 

nehezebb még a hívőknek is. 

Pedig ennek hiányában else-

kélyesedik a hitünk, Istennel 

való kapcsolatunk megszürkül, 

egyre ritkább lesz bennünk az 

Ő hangja. Érdemes testvéri 

kapcsolatunkban időnként egy-

mást megkérdezni: Hogyan 

sikerült neked a félórányi hall-

gatás? Nem vagy-e fáradt ah-

hoz, hogy Istenre gondolj? 

Mennyi időre van szükséged 

ahhoz, hogy eltűnjenek zavaró 

és nyugtalanító gondolataid, 

hogy megtaláld önnön lelked-

ben a csendet? Másként nem 

tud megvalósulni az, hogy 

„szeresd az Urat teljes lelked-

ből!” Mert a belső zaj annak a 

jele, hogy a világ erői tarják 

fogva lelkünk, lelki életünk te-

rületeit vagy egészét. A csend-

be eljutáshoz figyelemre mél-

tók, a 37. Zsoltár által ajánlott 

lelki műveletek. 

5./ A keskeny út vállalása. A 

lelki élet útja, nem az elpuhult-

ság útja. Mivel a bennünk lako-

zó bűn törvénye miatt hajlamo-

sok vagyunk bűnös és széles 

úton járni, ezért, Isten Lelké-

nek bátorításai mindig önle-

győzést várnak tőlünk, mindig 

valamilyen készenlétet, áldo-

zatot. A mai ember könnyen 

hajlik arra, hogy elhallgattassa 

önmagában Isten felismert fel-

hívásait, követelményeit, hogy 

kegyesen semmibe vegye, 

missziós és egyéb buzgalmá-

ban félretolja azokat.  

Amíg a szeretet csak birto-

kolni és kapni akar, azt addig 

egoizmusnak nevezik. Amikor 

azonban kész adni, lemondani, 

teljesíteni másokért valamit, 

akkor az ember valóban bi-

zonyságot tett arról, hogy sze-

ret. A keskeny úton járás Isten-

ről ad tapasztalást.  

(folytatás a 11. oldalon) 
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El kell jutnunk erre a megta-

pasztalásra is, mert ezt vállalva 

értjük meg értjük meg Krisztus 

áldozatát is. De az elpuhult ke-

resztyénség nem tudja megvál-

toztatni a világot, Isten nevét tenni 

környezetére, mert nem jár a kes-

keny úton. Ezért csak zárvány 

marad a világban. 

6./ A Lélek vezetése. Az egy-

ház és gyülekezeteink első évti-

zedeiről szóló híradások lényege 

nem egyéb, mint a Lélek működé-

sének híre. Ma is létezik Lélektől 

vezetés. „Akinek van füle, hallja, 

mit mond a Lélek a gyülekezetek-

nek.” Aki Isten elé helyezi életét, 

aki Istent első helyre engedi éle-

tében, aki felveszi az embertársa 

felé a szolgálatot, aki megtanulja 

a csendességet, Istennel, aki vál-

lalja a keskeny utat a világ széles 

útjai között, az tapasztalni fogja, 

hogy a Lélek vezeti őt a mai világ-

ban, és élethelyzetekben. 

7./ A Szentírás tanulmányozá-

sa. Puszta olvasás még nem elég 

a Szentírás megértéséhez. Kell 

az olvasottaknak cselekvésbe 

átvitele is.  

Ez teszi érthetővé a Szentírást 

az olvasója számára. Jézus 

mondja:  

„Ha valaki kész cselekedni 

az ő akaratát felismeri erről a 

tanításról, hogy vajon Istentől 

való-e, vagy én magamtól szó-

lok.” Jn. 7: 17.  

„Ha ti megtartjátok az én igé-

imet, valóban az én tanítványa-

im vagytok.” Jn. 8: 31. 

(folytatás következik) 

Azt mondják, hogy min-

den életszakasznak meg 

vannak a nehézségei és 

szépségei is. 

Hívőként még inkább 

bízhatok abban, hogy Isten 

mindent javamra munkál: 

"De én mégis tudom, 

hogy az istenfélőknek lesz 

jó dolguk, mert Őt félik." 

Lehet, hogy van aki 

számára még újat mondok 

azzal, hogy nagymama 

leszek még ebben az év-

ben. Ez valóban egy új 

élethelyzet és, hogy így 

alakult- "viszonylag fiata-

lon"- nem tartom véletlen-

nek és nagyon hálás va-

gyok érte Istennek.! 

Sok olyan igét is kap-

tam az Úrtól, hogy bízha-

tom az Ő ígéreteiben és 

áldását akarja kiárasztani 

családomra. Legutóbb ezt 

olvastam: 

"Térjetek meg és ke-

resztelkedjetek meg va-

lamennyien bűneitek bo-

csánatára és megkapjá-

tok a Szentlélek ajándé-

kát. Mert tiétek ez az ígé-

ret és gyermekeiteké, sőt 

mindazoké is akik távol 

vannak, akiket csak elhív 

magának  az  Ú r !" 

(Ap.Csel 2: 38-39) 

Munkatársaim között ez 

szokatlan helyzet, hogy 

olyannal találkoznak szem-

be, akik hamar házasod-

nak és fiatalon gyermeke-

ket vállalnak. Ez is bizony-

ság lehet előttük, hogy ma 

is érdemes tisztán, hitben 

élni, mert az Úr gazdagsá-

gát kiárasztja ránk. 

Milyen nagyi leszek? Az 

Úr már tudja! 

Szeretnék olyan lenni, 

aki meg nem szűnik csa-

ládjáért, gyermekeiért, 

unokáiért az Úr előtt térdel-

ni, és tovább adni azt a 

szeretetet, ami tőle való. 

 

Madarászné Zentai 

Judit 

 

A tulajdonjog a tipegő szerint: 

Ha tetszik, akkor az enyém.  

Ha az én kezemben van, akkor az enyém.  

Ha el tudom venni tőled, akkor az enyém.  

Ha nemrégen nálam volt, akkor az enyém.  

Ha az enyém, akkor soha nem tűnhet úgy, hogy a tiéd.  

Ha épp építek valamit, vagy kirakóval játszom,  

akkor minden alkotóelem az enyém.  

Ha úgy néz ki, mint az enyém, akkor az enyém.  

Ha én láttam meg először, akkor az enyém.  

Ha játszol valamivel, és leteszed,  

akkor automatikusan az enyém lesz. 

Ha eltört, akkor a tiéd. 

Rob Parsons 



REMÉNYSÉG   

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet 

lapja megjelenik kéthavonta 

Gyülekezetünk címe:  

7691 Pécs-Somogy Csap u. 12    

Felelős kiadó:  

Tóth Zoltán lelkipásztor  

Szerkesztő: 

Ladosné Dobai Johanna  

E-mail: johannalados@gmail.com 

Web: www.pecssomogyibaptista.hu 

Kiadja: a Pécs-Somogyi Reménység 

Közhasznú Alapítvány 

Számlaszáma:  

12072507-00166175-00100001 

A lap ingyenes, de támogatásokat elfo-

gadunk.  

(egy lap előállítási költsége: 250 Ft.) 

12.oldal REMÉNYSÉG 

Gólyahír 
Eseménynaptár 

Július 26-án menyegzői 
istentiszteletre kerül sor 
imaházunkban, melyen 
Novák Péter és Weigert 
Priscilla köti össze életét 
Isten színe előtt. 
 
Augusztus 4-től országos 
ifjúsági tábor Tatán. 
 
Augusztus 5-től 
Mabavisz lelkipásztori 
konferencia a Hargitai 
táborban. 
 
Augusztus 17-én orszá-
gos Tahi konferencia. 
 
Augusztus 31-én délelőtt 
tanévnyitó istentisztelet. 
 
Szeptember 28-án hála-
adó istentisztelet  
Vendégünk Horváth Lász-
ló lelkipásztorjelölt és a 
Komlói gyülekezet tagjai. 
 

 

 

Szeretettel adjuk hírül, hogy babák  érkeztek június-

ban! Sorrendben haladva: 

Turbók Gábor és Noémi első gyermeke 2014. június 

21.-én Siófokon született és a Szonja nevet kapta (a név 

görög-orosz eredetű, jelentése: bölcsesség).  

A királylány 2740 grammal és 52 centivel jött a világ-

ra. Gyönyörű! 

Néhány nap múlva 2014. június 25.-én pedig egy kis-

legény kopogtatott.  

Feik Detti és Kispál Gergely második babáját Kispál 

Hunornak hívják (név eredete: magyar-török, jelentése: 

onogur -azaz hun-, népnév) .  

Ő 3600 grammal és 55 cm-rel érkezett. 

 

Gratulálunk! 

Isten adjon Nektek erőt és bölcsességet a mindennap-

jaitokban. Ő hordozzon a tenyerén Benneteket! 


