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 "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek."  

János evangéliuma 20: 29 

Biztos mindenkinek vannak 
olyan gondjai alkalmanként, 
hogy valakinek ajándékot kelle-
ne vásárolni valamilyen alka-
lomból. Igen, de mit? Minek ö-
rülne az illető, mire lenne szük-
sége igazán? Mi az, ami fon-
tos, ami kedves emlék, vagy 
használati tárgy? Na és mi az, 
amit mi is megengedhetünk 
magunknak, hogy azt megve-
gyük - és folytathatnánk a 
kérdéseket, amelyek bennünk 
ilyenkor megfogalmazódnak. 
Merthogy nem is olyan egy-

szerű ajándékot venni.  

Ha feltennénk a kérdést, 
hogy Krisztus egyházának va-
jon mire van szüksége napja-
inkban a leginkább, vajon mi-
lyen választ adnánk rá. Jól mű-
ködő közösségeink vannak, el-
ismertek vagyunk, iskoláink, 
óvodáink, szeretetházaink 
szerte az országban, jó hír-
nevünk, talán még egyik-másik 
gyülekezetünk az élettől is duz-
zad. De mire van szüksége ma 

a gyülekezetnek?  

Kétezer éve, Valaki azt 
mondta: „elküldöm hozzátok az 
én Lelkemet, aki elvezet titeket 
minden igazságra…” Aki meg-
mutatja a szükséget, és be is 
tölti azt. Aki rámutat a bűnös 
ember szívére, és megtérésre 
vezeti. Aki ott van ma is né-
pével, és együtt örül, vagy e-
gyütt sír azzal. Aki látja vergő-
dését, és segíteni szeretne. Aki 
be akarja tölteni ma is a szí-
veket, és alig várja, hogy en-
gedjük. Ha tehát valamire iga-
zán szüksége lenne az egyház-
nak ma napjainkban, akkor 
pontosan arra, amit a címben 
olvashatunk, és amit az ének 
verseiben annyiszor elének-
lünk. Jézus így beszélt a Lélek 

érkezéséről:  

„És amikor eljön, leleplezi 
a világ előtt, hogy mi a bűn, 
mi az igazság és mi az ítélet. 
A bűn az, hogy nem hisznek 
énbennem; az igazság az, 
hogy én az Atyához megyek, 

és többé nem láttok engem;  

az ítélet pedig az, hogy e világ 

fejedelme megítéltetett."   

  (János 16:8-11) 

- vagyis a Lélek elvégzi azt a 

munkát, amire nekünk kü-

lönösen szükségünk van. Hát 

ezért van a gyülekezetnek ma 

is szüksége a Lélekre.  

 

(folytatás a 3. oldalon) 



REMÉNYSÉG 2. oldal 

Nincs idő az Igehallgatásra 

Egyik külső állomásunkon, 
mely négynapi járóföldre fe-
küdt, sok hívő lakott, akik arra 
kértek: Tartsak csendes hetet 
náluk, mivel a város túl messzi 
van ahhoz, hogy az ottani al-
kalmakon vegyenek részt. A 
férfiaknak négy napig tartott 
egy út, a legtöbb asszonynak 
legalább nyolc kellett hozzá, 

mivel rövid lábuk van. 

Igen örültek annak, hogy 
egyszer náluk is több napig 
szólhat Isten Igéje. Miután 
megbeszéltem az ügyet a 

misszionáriussal, útra keltem. 

Sok-sok fáradtság után el-
értem az állomást, és felkeres-
tem a hívőket, hogy érkezése-
met bejelentsem, és meghív-

jam őket a csendeshétre.  

Így jutottam egy hívő asz-

szonyhoz, aki közölte velem: 

- Én nem érek rá! 

Szomorúan válaszoltam: 

- Ó, én akkora utat tettem 
meg, hogy eljöjjek, te pedig 
nem érsz rá, pedig hívő vagy! 

Jöjj el, kérlek! 

- Nekem annyi a munkám, 
hogy lehetetlen elmennem. – 

felelte. 

- Hát akkor küldd el, kérlek, 

a menyedet. – mondtam. 

- A menyem sem tud el-

menni, sok a dolgunk. 

Milyen kár, ha valakinek 
nincs ideje Jézus számára! 
Sajnos vannak emberek, akik-
nek soha nincs máskor annyi 
munkájuk, mint éppen Isten-

tisztelet idején!  

Nos, megkezdtük a csen-
des hetet. Sokan jöttek távol-
ról, közelről, és nagy volt az ö-
römünk. De minden örömünk 
mellett fájdalommal gondoltam 
arra az asszonyra, aki nem ért 

rá eljönni.  

És akkor történt valami. Az 
Úr maga szólt az asszonyhoz, 
mégpedig olyan módon, ahogy 
nem is sejtettük. Azon a 
napon, mikor csendes hetünk 
kezdődött, az asszony egyik 
pillanatról a másikra béna lett, 
– nyilván agyvérzést kapott – 
és olyan tehetetlenné vált, 
hogy még enni sem tudott 
egyedül. A menye úgy ápolta, 

mint egy kisgyermeket.   

Istennek ilyen hangosan 
kellett szólnia. Nagyon meg-
rendültünk, amikor hallottuk. 
Az asszony soha többé nem 
gyógyult meg, s végül a be-
tegség következtében meg is 

halt. 

Isten, aki látja a szív elrej-
tett dolgait, tudja, mi van az 
emberben, de nem akarja egy-
szerűen elveszíteni. Nem, jó-
ságával, irgalmával közeledik 
hozzá, megmentését munkál-
ja. Ki akarja segíteni a bajból. 
De aki megveti őt, ahhoz 
hangosan és hatalmasan be-
szél. Sokszor tapasztaltam 
Kínában, hogy Isten ott sokkal 
világosabban szól – úgy érte, 
több jelet használ – mint itthon, 
hogy a kínaiak láthassák és 

megérthessék: Van élő Isten! 

Milyen kár, hogy az asz-
szony olyan hirtelen megke-
ményítette a szívét! Vegyük 
szívünkre mindnyájan Pál 

apostol szavait: 

„Tekintsd meg azért az 
Istennek kegyességét és 
keménységét! Azok iránt, 
akik elestek: keménységét; 
irántad pedig kegyességét, 
ha megmaradsz a kegyes-
ségben, különben te is ki-

vágatol!” (Róma 11:22) 

 

Elisabeth Seiler 

Kínai misszionáriusnő 

Pünkösd  

Ma is hirdetik az Igét 

a pünkösdi tüzes nyelvek, 

hogy részesei lehessünk 

a mennyei szeretetnek. 

 

Lelkesedő, erős hittel 

ma is járják a világot, 

- égi kincset hintve szerte, - 

a hűséges tanítványok. 

 

Ne csüggedj el, gyönge ember, 

ha sújt nyomorúság, bánat, 

az erősítő Szentlelket 

Krisztus adta a világnak! 

 

Azért küldötte az Atya, 

hogy vigaszul melléd álljon, 

s az ég felé vivő úton 

győzhess minden akadályon. 

 

A Szentlélek erejével 

új édenkert nyílik itten; 

de hit nélkül boldog élet 

sem itt, sem odaát  nincsen. 

 

Az Atyánál úgy kaphatunk 

örök üdvöt, égi helyet, - 

ha szívünkbe zárjuk, amit 

hirdetnek a tüzes nyelvek! 

 

Piován Győző 



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

 

3. oldal 

Isten élő Lelke jöjj! 

Ezért várjuk érkezését és 

ezért imádkozunk kitartóan. 

Nézzük csak meg, hogy mit 
is jelentenek ezek a kifejezé-

sek, amelyeket Jézus használ. 

Először is Jézus úgy beszél 
a Lélekről, mint egy személy-
ről, aki bizonyos dolgokat el-
végez. Nem valami kitalált do-
logról van szó, nem egy gépről 
vagy robotról, aki egy bizonyos 
program szerint fut. A Lélek 
összhangban van Isten szemé-
lyével, munkáját vele együtt és 
az Ő dicsőségére végzi. Ideje 
volt a jövetelének, és feltétele 
is. Nem jött el hamarabb, mint 
ahogy azt Isten jónak látta, 
sem később. Pünkösdi jövetele 
mutatja, hogy amikor eljött, az 
emberek szívét érintette meg 
és késztette munkára. Bá-
torságot adott a bátortalanok-
nak, megnyitotta szájukat, 
hogy beszéljenek, sőt szavakat 
adott szájukba, hogy azt mond-
ják, amire a sokaságnak szük-
sége volt. Ez az így elmondott 
ige ütötte szíven a hallga-
tóságot és késztette őket meg-

térésre. 

Másodszor, Jézus azt 
mondja, hogy a Lélek leleplez. 
Ez a kifejezés számunkra min-
dig azt a momentumot juttatja 
eszünkbe, amit egy szobor fel-
avatásánál láthatunk. Elkészült 
a szobor, de egy ünnepélyes 
kereten belül mutatják meg a 
nagy nyilvánosságnak. Addig 
senki nem láthatta. Titokban 
volt tartva. Aztán egyszer csak 
leveszik róla a leplet, hogy min-
denki láthassa. Valami hasonló 
munkát végez a Lélek ma is 
szíveinkben. Azt, hogy kinek mi 
van a szívében, nem nagyon 
tudjuk. Kitalálhatjuk, hogy ren-
dezetlen dolgai vannak, mert 
időközönként elárulunk mi ma-
gunkról dolgokat. De a szívbe 
senki nem lát. Még a röntgen 

gépek sem. Valaki viszont lát: 
 „Szemmel tartod járá-
somat és pihenésemet, gon-
dod van minden utam-
ra.”(Zsoltárok 139,3)  Ez a 
valaki tehát az Isten Lelke, aki 
ismeri mindazt, ami bennünk 
van. Jézus ezért beszél róla 
így, hogy leleplezi, a titkokat 
feltárja, egyértelművé teszi azt, 
ami addig csak a mélyben volt 

jelen. 

Harmadszor egy összetett 
munkával találkozunk, mert ez 
a leleplezés nem is olyan egy-
szerű. Egyértelművé teszi, 
hogy mi a bűn, kimondja, hogy 
mi az igazság, és azt, hogy tet-
teink szerint mi az ítélet ránk 

vonatkozóan. 

Miért annyira fontos, hogy 
tudjuk mi a bűn? Azért, mert 
minden ember védi saját maga 
ártatlanságát. Attól a szótól, 
hogy bűnös vagy, mindenki 
menekül. Senki nem akarja el-
fogadni, és a haja is az égnek 
áll tőle. Védi vélt igazát, és ki-
mondja, hogy ő milyen jó em-
ber – még a légynek sem ár-
tott. A Biblia pedig azt mondja, 
hogy mindenki – kivétel nélkül 
– bűnben született. Benne van 
a szívében a bűn gyökere. Ezt 
örököltük, és akárhányszor 
születnénk meg, minden alka-
lommal ugyanúgy születnénk 

meg. Mert ami testtől született, 
test az, és csak ami a Lélektől 
született az lesz bűn nélkülivé. 
Amikor a Lélek ezt ránk terheli, 
akkor már ki tudjuk mondani, 

hogy bűnösök vagyunk. 

Hogy mi az igazság? - 
tevődik fel a második kérdés. 
Maga a Lélek tesz nekünk bi-
zonyságot róla. Jézus maga az 
Igazság, aki az Atyánál van. A-
hol Ő jelen van, ott nincs töb-
bet hamisság. Az emberi szív 
mindig ezzel küszködik. Ha-
misságunkat próbáljuk védel-
mezni, és úgy feltüntetni, mint 
igazság. De a Lélek leleplez 
bennünk mindent. Amikor a 
röntgen elé állok, akkor ott 
napfényre kerül minden. A Lé-
lek igazsága rámutat szívem 
hamisságára. Ott nincs mellé-

beszélés. 

A harmadik dolog az ítélet 
tudatosítása. Jézus földi mun-
kájával már kimondta az íté-
letet a bűn és a világ felett. 
Ameddig az ember e világ fe-
jedelmének hatalma alatt van, 
addig őrá nézve is ez az ítélet 
érvényes. Hogyan lehet fel-
mentést kapni az ítélet alól? 
Jézus pontosan ezért jött el, 
hogy az ember felmentést kap-
hasson. Az ítélet elől senkinek 
nem lehet elmenekülni. Nem 
lényeges hogy hiszel-e benne 
vagy sem. Az a kérdés, hogy 
kérted-e már Istent, hogy fel-
mentsen téged? Mert, hogy 
meg lehet tenni ezt. János a-
postol azt mondja, hogy van 
Szószólónk az Atyánál, aki 
közben jár értünk, érdekünk-
ben. Kikerültél már a biztos íté-
let alól? Vagy rád még mindig 
az vár. Isten igazságos ítéletet 
mond ki. Ha keresed őt, fel-
mentést kaphatsz, ha nem, ak-
kor rád is vár a megérdemelt 

ítélet. 

(folytatás a 4. oldalon) 



4. oldal 

Beszámoló 

REMÉNYSÉG 

Isten élő Lelke jöjj! 

(folytatás a 3. oldalról) 

 

A Lélek ezt a munkát ma is 
végzi. Amikor bűneink ránk ter-
helődnek, rádöbbenve, hogy vét-
keztünk Isten ellen, megértve, 
hogy mi is ítélet alatt vagyunk, ak-
kor a Lélek megmutatja a kiutat. 
Az Isten Fia azért jött el, hogy éle-
ted lehessen. Az első pünkösd 
napján ezért kereste a kiutat 3000 
ember, mert e Lélek munkáját 
érezték magukban. Péter ennek 
alapján tárta fel előttük a meg-
oldást is. Térjetek meg – mondta 
határozottan és mondjuk ma is u-
gyanezt. A bűnös ember meg-
menekülhet, bűneit leteheti, Isten-
nél békességet találhat. Az elron-
tott, összetört élet újból felépül-
het. Az ember reménységet kap, 
attól az Istentől, aki kegyelmével 

fordul az ember felé. 

Gyülekezetünkben is erre a 
Lélekre van szükség. Ezért imád-
kozunk, hogy ez a Lélek végezze 
munkáját bennünk, azokban, akik 
bejönnek az Isten házába. A hal-
lott ige hadd juttassa őket az Isten 
közelébe. Legyenek helyre állá-
sok, megtérések, elrontott életek 

gyógyulása.  

 

Isten áldott élő Lelke jöjj, töltsd 
be szívünket mennyei jelenlé-

teddel!  

Tóth Zoltán 

Talán 9 óra lehetett, 

amikor április 20.-án meg-

érkeztünk a Lauber Dezső 

Sportcsarnokhoz. Már gyü-

lekezett a nép a nagy ese-

ményre. Kedves fiatal lá-

nyok fogadtak minket, s e-

gyikük a kerekes széke-

seknek fenntartott helyre kí-

sért. Már próbáltak az éne-

kesek. Nagy volt a nyüzs-

gés. Folyamatosan érkeztek 

a sorstársak. A kezdésre le-

hettünk vagy harmincan ke-

rekes székesek. Fél tíz után 

aztán mindenkit beenged-

tek. Zsúfolásig megtelt a 

csarnok. 

Vujits Trvtko köszöntése 

következett. Bemutatott egy 

bajai kerekes székes srácot, 

aki fejest ugrott a Balatonba 

és deréktól lebénult. Most 16 

éves, és keményen edz, 

hogy idén átúszhassa a 

Balatont. Ő már személye-

sen ismerte Nick Vujicicet is. 

Ezután énekelt a Nem Adom 

Fel ének együttes Bolyki Ba-

lázs vezetésével. Az ének 

után néhány kedves szót 

szólt a Nem Adom Fel Ala-

pítvány szóvivője és be-

mutatta a szintén kerekes 

székes sorstársát, aki Ma-

gyarországon egyedüliként 

kéz és láb nélküli. 

Még néhány nagyon nívós 

ének után következett Nick 

bevonulása, amit a közönség 

hatalmas ovációval fogadott. 

Magyar tolmácsa Trvtko 

főnöke Szalai Ádám szer-

kesztő riporter volt, aki sze-

rintem szintén hívő ember le-

het, mert olyan hitelesen 

fordított és a végén imád-

kozott, amit másként nem 

lehetett volna. 

Nick először néhány poé-

nos dolgot mondott el az 

életéből, majd bizonyságot 

tett a hitéről. Bizonyságté-

telében kedves szavakat 

intézett a jelen lévő pécsi 

polgármesterhez is. Felhívta 

figyelmét, hogy meg kell 

bocsátania a lányát bántal-

mazó illetőnek lelki békéje és 

üdvössége érdekében. Na-

gyon megrendítő szavak vol-

tak. Mindenkit Jézus Krisztus 

követésére buzdított. Egy 

órás szolgálata után min-

denkiért és a városért imád-

kozott. Zárásul ismét a nagy 

kórus énekelt Bolyki testvér 

vezetésével. Legvégül Nick 

könyveit ajánlották, s a 

kedves vendég elbúcsúzott 

és kivonult segítőivel. Mi 

pedig lélekben meggazda-

godva tértünk haza. 

Dani Csaba 
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5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Keresztény mártírok - Halál az arénában (folytatás az előző számból) 

Miért viseltetett ily heveny 
ellenszenvvel az idegen hiteket 
integráló, vallásilag többnyire 
toleráns pogány római hatalom 
a keresztények iránt? A keresz-
ténység - a judaizmussal ellen-
tétben - újsütetű vallás (religio 
nova) volt, a hagyománytisztelő 
római pogányok pedig viszo-
lyogtak az újításoktól. A római-
ak a keresztényeket zsidó szek-
tának tartották, és nem bocsá-
tották meg nekik, hogy szakítot-
tak őseik vallásával. Palesztina 
meghódítása után Augustus és 
Tiberius a zsidó vallást bevett 
vallássá (religio licitd) tették 
annak dacára, hogy a juda-
izmus összeegyeztethetetlen 
volt a császárkultusszal. A 
kereszténység azonban nem 

kapott ilyen elismerést. 

A rómaiak három fő okból ül-
dözték a keresztényeket: isten-
tagadásért (ateizmus), felségá-
rulásért (crimen laesae maies-
tatis) és megátalkodott ma-
kacsságukért (obstinatio). A ró-
mai vallás betartása polgári kö-
telesség volt, a hazai istenek 
megvetése hazaárulásnak szá-
mított. A hazaárulókat a római 
jog közellenségnek (hostis 

publicus) tekintette. 

A 2. században a tudós if-
jabb Plinius Bithynia helytartója-
ként érdeklődött Traianus csá-
szárnál, mit is tegyen a ke-
resztényekkel. Fogalma sem 
volt, hogy a keresztényeket val-
lásuk vagy az ezzel kapcsolatos 
bűneik miatt kell-e üldözni. A 
részben névtelenül, részben 
szabályosan följelentett sze-
mélyeket kihallgatta; azokat, a-
kik azt állították, hogy korábban 
keresztények voltak, de most 
már nem, a császárnak bemu-
tatott áldozat után elbocsátotta. 
Két rabszolganőt megkínozta-
tott, de mivel ezután is kitartot-
tak ostoba babonájuk" mellett, 

makacsságukért halálra ítélte ő-

ket. 

Plinius jelezte a császárnak, 
hogy a keresztények behatóbb 
tanulmányozást érdemelnek, 
mivel vallásuk minden nép-
rétegben és minden vidéken je-
lentősen terjed. Traianus meg-
nyugtatta Pliniust, hogy nyo-
mozni nem kell a keresztények 
után. Ha azonban feljelentik ő-
ket, és a vád rájuk bizonyul, 
meg kell őket büntetni. Aki ta-
gadja, hogy keresztény, s ezt 
tetteivel bizonyítja, például áldo-
zatot mutat be Róma istenei-

nek, nyerjen bocsánatot. 

A 3.-század közepéig nem 
beszélhetünk keresztényüldö-
zésről, csak keresztények ellen 
lefolytatott perekről. Ezek ter-
mészeti csapások és katonai 
balsikerek esetén feltűnően 
megsokasodtak. Septimius Se-
verus súlyos büntetés terhe 
mellett megtiltotta, hogy valaki 
zsidóvá vagy kereszténnyé le-
gyen. 203-ban Karthágóban raj-
taütöttek egy keresztény baráti 
csoporton. Közéjük tartozott 
Perpetua, egy ifjú patríciusfele-
ség és rabszolganője, Felicitas, 
valamint Saturus, Secundulus 
és Revocatus. Még nem ke-
resztelkedtek meg, csak hitjelöl-
tek (katekumeri) voltak. Saturus 
hitoktató vállalta, hogy a ke-
resztség fölvétele előtt a szük-
séges oktatásban részesíti ő-
ket. Perpetua még szoptatta el-
ső gyermekét, Felicitas közvet-
lenül szülés előtt állt. Saturus, 
mihelyt értesült a rábízott hit-
tanulók elfogatásáról, önként je-
lentkezett a hatóságoknál, hogy 
védencei mellett állhasson, és 
ha kell, velük együtt szenvedjen 

vértanúhalált. 

Perpetua kiváló nevelésben 
részesült, és jártas volt az írás-
ban. Naplószerű följegyzéseket 
készített közös élményeikről, 

melyek szenvedéstörténetük 
jegyzőkönyvével együtt szó 
szerint ránk maradtak. Ez a vi-
lágtörténelem legszebb bör-
tönnaplója. A rabokat földalatti 
zárkában helyezték el. „Bor-
zadva riadtam vissza, mert még 
sohasem tapasztaltam ilyen sö-
tétséget” - írja Perpetua. - 
„Borzalmas nap! Nyomasztó a 
hőség ebben az embertö-
megben. Szorongás a katonák 
gyalázatos zsarolási kísérletei 
miatt! És ehhez még a távol lé-
vő gyermekem gondja is e-
mésztett. [...] Aztán mégis el-
értem, hogy a gyermek mellet-
tem maradhasson a börtönben, 
így idővel magamhoz tértem, és 
megerősödtem, amíg gyerme-
kemet gondoztam. Sőt, lassan 
palotává lett számomra a bör-
tön, úgyhogy szívesebben tar-
tózkodtam ott, mint bárhol má-
sutt. " Perpetua leírja, hogyan 
látogatta meg magas városi 
tisztséget viselő apja a börtön-
ben, miként kísérelte meg rá-
venni Krisztusba vetett hitének 
megtagadására, és ő miért ta-
gadta meg apja kérését. Tudó-
sít a keresztségről, amelyet a 
foglyok a börtönben az első 
kínálkozó alkalommal meg-

kaptak. 

A rájuk váró sors bizonyta-

lanságában Perpetua világos-

ságért imádkozott. Ekkor a kö-

vetkező álmot látta: „...egy 

magas létra lábánál rémisztő 

sárkány hevert, ők pedig a 

létrán egymás után fölkapasz-

kodtak az égbe, ahol örömmel 

fogadták őket. Saturus hágott 

föl elsőnek, és lekiáltott: - Per-

petua, várlak! De vigyázz, meg 

ne marjon ez a sárkány! - Nem 

fog bántani!? Jézus nevében 

ráléptem a fejére, mintha az 

lenne az első fok.  

(folytatás a 6. oldalon) 
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Keresztény mártírok - Halál az arénában (folytatás az 5. oldalról) 

„...így tudtuk meg, hogy 
szenvedés vár ránk. Attól fog-
va nem is reménykedtünk a 

világban. " 

Felicitas a nyolcadik hónap-
ban volt, kínozta a gond, hogy 
várandós lévén elhalasztják 
vértanúságát. A római törvény 
ugyanis tiltotta az áldott álla-
potban lévő nők kivégzését. 
Társait is nyomasztotta, hogy 
Felicitast, aki annyira hozzájuk 
tartozott, hátra kell hagyniuk a 
remélt vértanúság útján. Ez ki-
tűnően mutatja, hogy a ke-
resztények nem tettek különb-
séget szabadok és rabszolgák 
között. A vértanúság volt a 
legtöbb, amit a keresztény éle-
tében elérhetett, és a szabad 
patríciusoknak fájt, hogy rab-
szolga hittestvérük nem része-
sülhet a dicsőségben. Két 
nappal a cirkuszi játékok előtt 
közösen imádkoztak az Úrhoz. 
Az ima befejezése után a-
zonnal megindultak Felicitas 
fájdalmai. Amint nyolcadik 
hónapos szülésnél természe-
tes, a szülés meggyötörte, 
nagy fájdalmai voltak. Akkor 
az egyik börtönőr azt mondta 
neki: - „Ha már most ekkora 
lármát csapsz, mit csinálsz 
majd, ha a vadállatok elé vet-
nek?" Ő azonban ezt vála-
szolta: - Amit most szenvedek, 
azt én szenvedem, akkor a-
zonban más valaki lesz ben-
nem, aki helyettem fog szen-
vedni; mert én is őérette szen-

vedek!" 

Hosszú fogság után kihall-
gatásra hurcolták őket a fó-
rumra. Perpetua apja magával 
hozta unokáját, Perpetua fiát, 
és megpróbálta leráncigálni 
Perpetuát az emelvényről: 
Szánd meg a fiadat!" Hilarius 
helytartó, aki a kihallgatást ve-

zette, szintén így beszélt:  

„ - Légy tekintettel atyád 
ősz fejére! Kíméld kisfiadat! 
Áldozz a császár üdvére! 
Perpetua kurtán válaszolt: - 
Nem! Amikor a helytartó látta 
Perpetua határozottságát, föl-

tette a szokásos kérdést:  

- Keresztény vagy?  

- Igen, keresztény vagyok. 
Rögtön el is hangzott az ítélet: 
- Az állatok elé!" A hitvallókat 
ugyanis állatok elé kellett 
dobni.  Vidáman tértünk vissza 

börtönünkbe” - írja Perpetua.  

„Nemsokára fölragyog győ-

zelmünk napja." 

A keresztények nemcsak 
szabad és rabszolga, hanem 
férfi és nő között sem tettek 
különbséget, ellentétben a zsi-
dó és a római vallással. A ró-
mai hatóság még a halálban is 
kigúnyolta azt, amit annyira 
nem értett a keresztényeknél, 
ezért más vadállat elé vetette 
a nőket és a férfiakat. Per-
petuának és Felicitasnak egy 
megvadult fehér tehénnel kel-
lett megvívnia. Felicitas mel-
léből csöpögött a tej - a tehén 
bevetésével a rómaiak megle-
hetősen ízléstelenül akarták 
szórakoztatni a cirkuszi kö-

zönséget. 

Perpetua korábban azt ál-
modta, sikeresen vív meg egy 
hatalmas fekete etióp bok-
szolóval - a Sátánnal. Kivédte 
a tehén támadását, csak a ru-
háját tépte le róla az állat, mire 
Perpetua gondosan betakarta 
magát, és megigazította haját, 
nehogy ápolatlan benyomást 
keltsen, amikor legnagyobb 
győzelmét aratja. A fel-
bőszített tehén nem tudott ár-
tani a nőknek, ezért végül tőr-
rel leszúrták őket. Saturusnak, 
Saturninusnak és Revocatus-
nak először leopárdokkal kel-
lett megvívniuk: az első 
menetben ők győztek. Ezután 
medvéket uszítottak rájuk, a-
kiktől Revocatus különösen ir-
tózott, korábban azért könyör-
gött, bárcsak azonnal szét-
tépnék a leopárdok. De a má-
sodik menetben is a kereszté-
nyek maradtak talpon. Har-
madjára vadkant küldtek az a-
rénába, ám ez a gladiátort ök-
lelte fel, nem a hitvallókat. Ek-
kor Saturusra ráeresztettek 
egy megvadult leopárdot, tár-

sait pedig karddal ölték meg. 

   

(folytatjuk) 

Forrás: Rubicon folyóirat
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Vajdasági szolgálat 

Szombaton reggel kicsit 
álmosan, de lelkesen in-
dultunk neki a vajdasági u-
tunknak. Első úti célunk Pa-
csér volt. Szerencsére zök-
kenőmentesen átértünk a 
határon, és még előbb is 
odaértünk, mint számoltuk. 
Nagyon barátságos volt a 
környezet; ahogy beértünk a 
faluba, pazar látványt nyúj-
tottak a virágzó gyümölcs-
fák. Majd megérkeztünk az i-
maházhoz. Nemsokára talál-
kozhattunk Nyúl Zoltán test-
vérrel, aki elvitt minket még 
gyorsan a leégett ottho-
nához… Elég sokkoló lát-
vány volt. Hála az Úrnak, 
hogy nem lett senkinek sem-

mi baja!  

Az istentiszteleten, azt hi-
szem mindnyájunkhoz tudott 
szólni az Úr, Tóth Zoltán 
testvéren keresztül. Nagyon 
családias, és bensőséges 
volt a hangulat. Jól esett lát-
ni, hogy ha kevesen is, de itt 
vannak, és keresik az Urat. 
Próbálnak megmaradni és 
összetartani. Sokat gondol-
kodtam azon, hogy nem le-
het azért egyszerű a dolguk 
egy idegen országban. Úgy 
érzem nagyon áldott alkalom 
volt, és feltöltekezve indul-

hattunk tovább. 

Még mielőtt folytattuk vol-
na az utunkat, vendégül lá-
tott minket Nyúl Zoltán test-

vér családja egy finom ebéd-
re az ideiglenes otthonuk-
ban. Ott sokat beszélget-
hettünk, megismerhettem 

egy kicsit a családot. 

Aztán délután indultunk 
Kishegyesre. Ott sajnos 
nincs imaházuk a hívőknek. 
Egy kedves család ottho-
nában tartanak összejö-
veteleket vasárnap délutá-
nonként. Itt még bensősé-
gesebb volt az egész légkör, 
olyan volt, mintha ismertem 
volna már őket. Hiszem, 
hogy Isten figyelt akkor is 
ránk, örült az Ő szíve, hogy 
ezek az emberek azért jöttek 
össze, hogy dicsérjék Őt, és 
időt töltsenek vele. Nincs 
könnyű sorsuk, de bíznak az 
Úrban. És ez a legfon-

tosabb. 

Jó volt ilyen emberekkel 
találkozni, és elgondolkodni 
azon, hogy mi is az igazi ér-
ték számunkra. És arra rá-
döbbenni, hogy milyen nagy 
kegyelem, hogy itt Pécs-
Somogyon ilyen nagy lét-
számban lehetünk, és még 

imaházunk is van! :) 

Remélem, legközelebb ha 
megyünk, gyarapszanak, és 
mi is többen mehetünk majd 

hozzájuk! 

 

Bársony Patrícia 

 

Pünkösd után     

  

Pünkösdig hallgattak. Vártak. 

Hallgattak. 

Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. 

Nem mentek vele. Egy helyben 

maradtak. 

Aztán pünkösd lett, és ütött az óra. 

Zendült a szó: Lélek volt és erő. 

 

 

És háromezren állottak 

egyetlen prédikációra. 

És egyház született. 

Ma is megmozdul ezer és ezer szív 

hogyha a szó Lélektől ihletett. 

Lélektelen mennyit beszéltünk már 

mi... 

Tanuljunk csendben a Lélekre várni. 

 

 

Túrmezei Erzsébet 

 

„Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, 

támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid 

csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a 

világnak, amid csak van!” (Teréz anya) 
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 Vácegresiek vendégszolgálata 

Év elején gyülekezetünk 
úgy határozott, hogy jó lenne 
azokkal a gyülekezetekkel 
megismerkedni, ahova gyüle-
kezetünk fiataljai elkerültek 
házasságkötések révén. Így 

esett a döntés, hogy a 
vácegresi gyülekezet testvéri-
ségét meghívjuk, hogy egy 
vasárnapot töltsenek közöt-
tünk. Több egyeztetés után 
május 12. – i dátumot jelöltük 
ki e napnak. Készültünk is e 
napra, hogy ami rajtunk áll 

valójában áldott nap lehessen. 

Vasárnap reggel aztán arra 
ébredtünk, hogy a korábbi na-
pok melege elszállt, hisz e-
gész éjjel esett az eső. Kicsit 
szomorúak voltunk, hogy ilyen 
esős időt fogtunk ki. De aztán 

napközben, ha nem is volt 
meleg, mégis esőmentes na-
punk volt. Vendégeink is meg-
érkeztek minden baj nélkül 

időben. 

Már az imaórán arra kap-
tunk bátorítást Hegyesi Gábor 
testvér buzdításában, hogy 
ismerjük meg Isten útjait és 
gondolatait, hogy minél kö-
zelebb kerülhessünk az Ő a-

karatának teljesítéséhez. 

Az igehirdetés szolgálatát 
Váradi Endre testvér végezte 
egész nap folyamán. Délelőtt 
egy érdekes kép tárult fel 
előttünk. Mulandó dolgok, 
romba dőlt emberi létesít-
mények, romokban heverő 
emberi életek. Ezeket tudjuk 
mi emberek felmutatni, szem-
ben Isten teremtett világával, 
melyet maga Isten tart fenn és 
kormányoz. Mekkora hatal-
mas eltérés az, ami előttünk 
ismert lehet, és amelyben Is-
ten nevének dicsőítésére han-
golódhat a szívünk. a 33. 
Zsoltár versei jól mutatták ne-
künk az irányt, melyen mi is 
elindulhatunk, miként a zsoltár 

írója is átélte. 

Délután a Filippi levél 3:7-

14 szakasza állt előttünk. Ú-
ton vagyunk, mint akik még 
nem érkeztünk célba. Idő-
közönként megállunk és visz-
szatekintünk. Mit látunk? Saj-
náljuk az eltelt időt, elvesztett 
lehetőségeket, mint Lót fe-
lesége? Vagy ezekből erőt 
merítve indulunk tovább az ú-
ton? Mint a sportoló, aki csak 
előre tekint, mi is így kell ha-
ladjunk a cél felé, míg meg 
nem érkezünk. Ha elfáradunk, 
van kire nézzünk. Magára az 
Úrra tekintsünk, aki előttünk 

jár az úton.  

Örülünk az Úrtól kapott le-
hetőségekért, melyeket ezen 
a napon kaphattunk. Isten 
áldja meg így testvéreinket is 
útjaikon. Mi is így indulhatunk 

újult erővel előre. 
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„Mindenki mögött egy anya áll” 

Állítólag már Első Napó-

leon rendőrminisztere, Fouché 

/Fusé/ is mondogatta ezt a 

szlogent bonyolult bűnügyek 

nyomozása közben. „Cherchez 

la femme!” /Sersé la femm!/ - 

„Keresd az asszonyt!” 

Számos fényes karrier mö-

gött ott találjuk az erélyes, 

vagy szeretni nagyon tudó é-

desanyát, aki sikeres embert 

„csinál” a gyermekéből. Ugyan-

akkor arra is rengeteg példát 

lehetne sorolni, hogy egy-egy 

tisztességtelen, erkölcstelen 

„vamp” nő kielégíthetetlen 

szenvedélye áll a mindenre ké-

pes szadista bandavezér éle-

tének kusza hátterében. 

 Ha folyamatosan olvas-

suk a négy ótestamentumi tör-

téneti könyvet, az első és má-

sodik Királyok Könyvét és a 

Krónikák első és második 

könyvét, több tucatszor is 

szembe találkozunk ezzel a jel-

legzetes mondatocskával, 

hogy „és az ő anyjának ne-

ve…”. Egy-egy „rossz” király e-

setében ez  - szerintem -  ha 

nem is a felelősség áthárítása, 

de a felelősség megosztása az 

első számú nevelő személlyel, 

az édesanyával. – Cherchez la 

femme! – Keresd az asszonyt! 

 Különös élmény volt szá-

momra, amikor történelem ó-

rán megtanultam én is, hogy 

Első István /Szent István/ ki-

rályunk édesanyjának neve 

Sarolt fejedelemasszony volt. 

Imre herceg mögött tehát ott 

találjuk ezt a különlegesen 

bölcs /és szép/ nagymamát, 

mint a kis trónörökös első 

számú nevelőjét. 

 Kedves Olvasó! Mondd 

ki most hangtalanul annak a 

drága nőnek a nevét, aki szá-

modra a legértékesebb! – É-

desanyád? Házastársad? Vá-

lasztottad? Akire szégyen és 

zavar nélkül gondolhatsz, mint 

Isten ajándékára. Köszönd 

meg az ég Urának, hogy ilyen 

életre szóló ajándékot kaptál, 

nem érdemből, hanem kegye-

lemből. – Ugye, tudod, hogy ott 

áll mögötted szüntelen? Osz-

lop és szellemi támaszték a 

hite számodra. Szeretete: vé-

dőpajzsod, reménysége: vi-

gaszod. 

A tékozló fiúról szóló pél-

dázat mind szélesebb körben 

lesz aktuális felhívássá gyüle-

kezeteinkben. Ebben a példá-

zatban sehol sem tűnik fel az 

édesanya alakja, arca. Én a-

zonban mindig úgy képzeltem 

el magamban ezt a történetet, 

hogy az apa nap mint nap kiáll 

a kapuba, és szeme a távolba 

mered, a távolban kutat. Eköz-

ben  egy őszülő hajú, hajlott 

hátú asszony az imakam-

rájában fohászkodik zokogva. 

Bárcsak haza találna az el-

csatangolt gyermek! Mihama-

rább! Mindegy, hogy szeny-

nyesen és rongyosan, netán 

sebekkel borítva, csontso-

ványan. Csak érkeznék vissza 

mielőbb, amíg még dobog az 

édesanya egyre riadtabban 

verő szíve. 

Két tábor van. Egyik az 

anyák gyérülő tábora. Másik 

pedig azoké, akik mögött ott 

zakatol a kedves édesanyák 

mélységes fájdalma. – Melyik 

oldalhoz állsz közelebb?  

S te mit teszel e döntő 

„ütközetben”? 

 

Gerzsenyi Sándor 
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Borúra derű 

Senki nem csodálkozott 
rajta, hogy a kis Horváth Sári-
ka mindig olyan szomorú. 
Hisz az egész falu tudta, hogy 
amikor Sárika még csak há-
roméves volt, megszólaltak 
egy nyári délután gyönyörű 
szépen, bánatosan a haran-
gok, s a föld befogadott egy 
koszorúval, virággal, könnyel 

borított, egyszerű koporsót. 

Abban a koporsóban égi 
mosollyal az arcán angyal fe-
küdt, az egész falunak Krisz-
tus felé utat mutató, árvát, ö-
reget, szegényt istápoló an-
gyala… a kis Sárika édes-
anyja… Isten áldja meg haló 

porában is! 

Hogyne sajnálta volna min-
denki a szomorú arcú kis-
leányt! Ki kérdezte volna, mi a 
bánata! Igyekeztek simogatni, 
szeretni. Mari néni, édesapa 
nénje, mindent elkövetett, 
hogy az otthon otthon legyen, 
hogy a kis árva ne nélkülözze 
az anyai szeretetet. De Sárika 

mindig szomorú volt. 

Ha a faluban járt, ha a pap-
lakban köszöntöttek be öre-
gek, fiatalok, soha nem múlt el 
nap, hogy ne hallott volna 
ezer jót és szépet édesany-
járól. Olyankor szomjas füllel 
itta a szavakat. Ha a nagyok 
beszélgettek, játszadozott 
mellettük, de ott volt a szíve-
lelke, egy szót se mulasztott 

el. 

S amikor esténként olyan 
sokáig feküdt nyitott szemmel 
kis fehér ágyában, úgy érezte 
magát, mint amikor képes 
kockákkal játszik, és össze a-
karja rakni a kis képda-

rabokból a gyönyörű egészet. 

Olyankor Sárika látta az é-
desanyját. Látta, hogyan ko-
pog be Julis néni kis kunyhó-
jába, veti meg szerető kézzel 

a tehetetlen öregasszony á-
gyát… látta, hogyan kötözi a 
beteg Balázs János sebes lá-
bát, hallotta, hogyan énekel 
neki csengő, tiszta hangon a 
Megváltóról… a ráncos arcon 
végig csordulnak a könnyek… 
látta az édesanyját végig-
menni az akácos utcán… min-
denkire rámosolygott, utána-
szaladtak és mellészegődtek 
a gyerekek… És Sárikának 
ettől a látástól összefa-
csarodott a szíve. Arcát a pár-
nába temette, és sírva aludt el 

minden este. 

Volt még valami, amit 
nagyon szeretett. Belopódz-
kodni lábujjhegyen a fogadó-
szobába, amikor az édesapa 
az irodában dolgozik és Mari 
néni kint gyomlálgat a kert-
ben… megállni csendben egy 
arckép előtt és nézni, nézni… 
addig, amíg a szemébe toluló 
könnyek el nem takarják azt a 

drága arcot. 

Néha megállt a tükör előtt, 
és haragosan nézett magával 
farkasszemet. Ha tudnák az 
emberek, mit érez, amikor újra 
meg újra megállapítják róla, 
hogy nem hasonlít az édes-
anyjához, talán nem mondo-
gatnák annyit. Fekete a haja, 
a szeme, barnapiros az arca. 
Édesanyja szőke volt, kék 
szemű, ha elpirult is, csak ró-
zsaszínű lett, mint a barack-
virág. És mindig mosolygott, ő 
pedig mindig szomorú vagy 
haragos. Sárika keserűen né-
zett a tükörbe. Hiába, ezen 
nem lehet segíteni! Ó, soha 
nem lehet olyan, mint az 

édesanyja volt. 

Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy ilyen szomo-

rú Sárika… 

Évek teltek el. Megint me-
leg nyár lett. Becsukódott az 

iskola kapuja, és mint a fecs-
kék tavasszal, repültek a diák-
lányok, fiúk az elhagyott, ked-
ves fészekbe. Mari néni iz-
gatottan tipegett-topogott ide-
oda a szobában, igazított még 
az ozsonnaasztalon, a virá-
gokon babrált. Legalább tized-
szer hallotta már, hogy nyílik a 
kapu, s mindannyiszor csaló-
dott. A kapu nem nyílt, és a 
várva várt nem érkezett meg. 
De amikor a kakukkos óra ép-
pen négyet kakukkolt, mégis 
karjaiban tartotta rég látott, 

kedves Sárikáját. 

Azon a nyáron nagyon sok 
csodálkozni valója lett az e-
gész falunak. Az öreg akácok 
összedugták a fejüket, amikor 
Sárika arca nem volt szomorú, 
Sárika szeme örömtől ra-

gyogott. 

A legjobban az öreg Ba-
rabásné mondhatná el, ho-
gyan is volt. Amikor a legke-
servesebben jajgatott, és a 
legszívettépőbben sírtak ágya 
körül a kis unokák meg a 
szomszédasszonyok, egy-
szerre nyílt az ajtó, és belé-
pett valaki. Csak a szeretettől 
ragyogó szemet látta, csak a 

jóleső, tiszta hangot hallotta. 

- Hogyan van, kedves Ba-
rabás néni? Tekintsen a Meg-

váltóra! 

Régen hallott, könnyet, vá-
gyakozást és vigasztalást 
fakasztó ének zendült át a 
szobán. Aztán elment a lá-
togató, csak a keze nyoma 
maradt ott: a megvetett ágy, a 

virágcsokor.  

Barabás néni jobban lett, de 
ha száz esztendeig él, se felejti 

el azt a percet. 

 

(folytatás a 11.oldalon) 
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Borúra derű 

(folytatás a 10. oldalról) 

 

- Szakasztott az édesanyja! – 
sóhajtott fel, amikor Sárika mögött 

becsukódott az ajtó. 

Azóta lépten-nyomon ez hang-
zik a faluban. Ha Sárika végigmegy 
az utcán, utánaszaladnak, mellé-
szegődnek a gyermekek. Moso-
lyogva köszönget az emberek felé. 
Van olyan öreg néni, aki láttára 
mindig megtörli a szemét, s olyan 
hangosan suttogja, hogy meghallja 
Sárika is: „Szakasztott az édes-

anyja!” 

A fiatal leány néha csendesen 
megáll most is a drága kép előtt, és 
visszamosolyog a reámosolygó 
arcra. Ó, tudja már a titkot! Tudja 
már, hogy az édesanyja, minden 
szépsége, ékszere az volt, hogy a 
Megváltóhoz hasonlított. Vele is 
megtörtént a csoda. Elindult a 
Megváltó nyomában. Szívébe fo-
gadta Jézus szeretetét. Akik a 
Megváltót követik, mind hason-
lítanak egymáshoz: ugyanaz a sze-
retet és ragyogás, ugyanaz a bé-
kesség tükröződik az arcukon. 
Csillagok, akik ugyanattól a Naptól 

nyerik a fényüket. 

A régi paplak napsugaras 
szobáin boldogan cseng Sárika 

éneke: 

„Csak úgy adhatsz másnak, ha 

Tőle veszel, 

Ha átformál téged, s te mása 

leszel. 

Ragyogni, örülni, szeretni csu-

pán 

Az tud, ki híven megy a Mester 

után.” 

Az öreg Juli néni ott megy el az 
ablak alatt. Nem állhatja meg, hogy 
veszteg ne álljon egy percig, a 
keszkenőjét szeméhez ne emelje, 

és el ne suttogja újra: 

- Szakasztott az édesanyja! 

 

Túrmezei Erzsébet 

 

1 2 3 4 5 S 
6 7 Ö 

8 9 10   

11           12     13       

    14     15     16         

17 18   19 20       21     22   

  23 24   25     26     27   I 

28     29     30       31 32   

33         34       35   36   

37     38 39         40 41     

42 Z 
43           44       45 

Ó 
  46         47     48     

49 50   51     52     53   54   

  55 56     57       58 59     

60         61     62     63   

64       Ú 
    A 

      !   

Vízszintes: 

1.) megfejtés első része 11.) európai 

nyelv 12.) azonos betűk 13.) 

átnyújtani 14.) kötőszövet 15.) 

vércsatorna 16.) nem hangos hanem 

halk… 17.) AS 19.) rajta élünk 21.) 

ZULU egyik fele 22.) kés vágórésze 

23.) duplán édesség 25.) magasodik 

26.) dologtalan méh 28.) egy nyelet 

étel 30.) orosz uralkodó ékezet nélkül 

31.) számos 33.) közel-keleti nép 34.) 

alkonyatig 36.) vissza orvos rövidítve 

37.) ÁRVA egyneműi 38.) Lukács 

eredeti foglalkozása 40.) mégis, hátha 

42.) megfejtés második része 46.) 

ablakot kinyit 47.) hamis 48.) SZTK 

elődje 49.) Tonu páratlan betűi 51.) 

szintén 52.) legfontosabb szervünk 

54.) ÓÉV része 55.) egó 57.) régi 

motorfajta 58.) vissza vas vegyjele 

60.) dal, nóta 61.) ÁK 62.) földre 

pottyant 64.) megfejtés harmadik 

része 

Függőleges: 

1.) Elkána egyik felesége 2.) kiejtett 

betű 3.) NÉMI része 4.) svájci város, 

tó is van ilyen 5.) csokoládé fajta 6.) 

ARAD betűi keverve 7.) lombos 

növény 8.) alapozó festék 9.) DDA 

10.) EOVÉ 15.) létező 16.) se…, se 

száma 18.) bika harci eszköze 20.) 

tölt 24.) Ilona becézve 26.) DC 27.) 

Este egyik fele 28.) a zsidók nem 

szerették ezt az uralkodót 30.) 

csoszog eleje 32.) visítozó 34.) mókus 

35.) a 12 nemzetség közül az egyik 

39.) BIRS betűi keverve 41.) minőségi 

ellenőrzés 43.) magam 44.) Sámuel 

tanítója 45.) minek, mi végett 50.) 

anyóka 52.) megsajnál 53.) páros 

szervünk 56.) tagadó szó 57.) állat 

has alatti prémje 59.) a magasba 60.) 

egó 62.) EKE része 63.) tanuló vezető 

 

A rejtvényt készítette: Madarászné 

Ancsa 

 

A helyes megfejtést beküldők között 

meglepetést sorsolunk ki! 

 

Az előző szám rejtvényének helyes 

megfejtői:  

Kapus Debóra, Kapus Dorkás, Kapus 

Benjámin, Tóth Zsófia, Tóth Patrik, 

Ficsor Fanni, Ficsor Noémi, Novák 

Dorottya, Balogh Jánosné.  

Gratulálunk! 
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Felhívás 

Eseménynaptár 

 
Június 1-én: Ifjúsági kirándulás 
Ausztriába a Medve szurdokba 

 

Június 2-án:  Tagfelvétel 

 

Június 16-án:  Bemerítés;  

Igét hirdet: Dan Zoltán Mohácsi és 
Vágó István Pécs-Menedékvár 
gyülekezet lelkipásztora 

 

Június 23-án: Tanévzáró 
istentisztelet 

 

Június 24-től 29-ig:  Angol tábor 
Versendi és Kölkedi általános 
iskolákban 

 

Július 27-én: Turbók Gábor és 
Polgár Noémi menyegzője 

 

Augusztusban ismét gyerekhét 

 

Augusztus 31-én: Weigert Dominik 
és Novák Éva menyegzője 

Kedves Testvéreim! 

Pünkösd az Egyház 
születésnapja. Ezen a na-
pon szeretnénk mi, pécsi 
keresztyének a lehető leg-
szélesebb kör részvételé-
vel kifejezni, hogy Krisz-
tusban egységre törek-
szünk, nem engedünk 
semmiféle szétválasztó 

erőnek. 

Az Ökumenikus Lelké-
szi Kör megbeszélése 
alapján a következőkép-

pen szeretnénk ezt tenni: 

Május 19-én délután 3 
órakor találkozunk a Szé-
chenyi téren, a Dzsámi 
előtt. Elénekelünk két éne-
ket, egy régi, szép és egy 
újabb, szintén szép pün-
kösdi éneket. Közte a Kör 
megbízása szerint Macher 
Tivadar fog kb. 2 percben 
arról szólni, hogy mi a cé-

lunk, és közös imádsá-

gunkkal imádkozunk. 

Kérünk arra, hogy csat-
lakozz gyülekezeteddel 
együtt ehhez a megmoz-
duláshoz a követke-

zőképpen: 

Aktívan vegyetek részt 
a kb. 20 perces alkalmon 
május 19-én a Széchenyi 

tér felső részén. 

Ha találkozol a rendez-
vény hirdetésével valahol, 
azt támogasd, továbbítsd, 
hogy minél többen értesül-
jenek róla, keresztyének 
és nem keresztyének e-

gyaránt. 

További információt 
számítunk küldeni a kö-

vetkező napokban. 

Szeretettel a Lelkészi 

Kör nevében: 

Macher Tivadar 


