1

REMÉNYSÉG
A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja
2013. március - 10. évfolyam 1. szám
„Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a
Krisztus Jézusban.” Pál levele a Rómaiakhoz 6: 9.
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A húsvétra való készülésemben bevillant előttem egy
gondolat, mely aztán nem hagyott nyugodni. Nagypéntek
és a feltámadás napja között
volt egy nap a tanítványok életében, mely a lehető legkülönösebb nap volt. Ezt a napot
nagyon szívesen kihagyták
volna az életükből, és talán ha
később visszaemlékeztek rá,
akkor azt mondták, hogy ez
volt életük legkegyetlenebb
napja. Bizonyára minden kedves olvasónak jutnak eszébe
olyan emlékek, melyek számára borzalmasak voltak.
Régi emlékfoszlányok szenvedésekről, bizonytalanságról,
egyedül maradásról, halálról.
Micsoda érzések vegyülnek
ilyenkor az emberben. Pál
apostol gondolatával tudtam
ezt azonosítani, aki azt írja az
Efézusi levélben, hogy „ti valamikor Krisztus nélkül
éltetek.” Az olvasók nyílván
arra az állapotra gondoltak,
melyet megtérésük előtt éltek

át, de a tanítványok mindezt
élőben élhették át.
Mi is történt tulajdonképpen? Nagycsütörtök napjáig
ez a kis csapat, telve volt reménységgel, hogy itt a Messiás. Majd csak egyszer végre
beteljesül az ő elképzelésük a
Messiás személyéről. Ez az
érzés a bevonulás pillanatában különösen felerősödött –
talán most, talán most! De
aztán minden véget ér. Azon
az éjszakán minden álom,
minden elképzelés szertefoszlik. Hogy is van ez? A Mester
engedi, hogy elfogják, hogy
megkorbácsolják, hogy mint
egy bűnözőt végig kísérjék a
városon mindenki elé állítva
megszégyenítés eszközéül,
végül pedig kivégezzék?
Talán valamit félreértettünk?
Miért nem tesz valamit? Miért
nem lép közbe Isten? Hát, ha
Isten Fia, akkor ez nem
történhet meg vele?
(folytatás a 3.oldalon)

2

2. oldal

REMÉNYSÉG

Feltámadás!

Vannak dolgok az ember
életében, amelyek felszínesen
érintik azt, nem hagyva nyomot benne. Aztán egyszer újra
bejönnek, és felforgatnak mindent. Megdőlnek kételyek, és
hirtelen olyan világossá válnak
dolgok, hogy felkiáltunk: „miért
nem láttam én ezt!” Ezek a pillanatok, események ajándékok, amiért hálával tartozunk
Teremtőnknek. Velem is történnek ilyenek, egyiket megosztanám veletek, kedves testvéreim.
1962-ben évvégi jutalomként kaptam Lev Tolsztoj: Feltámadás című könyvét. Drága
Gömöry József osztályfőnököm, latin-magyar szakos
tanár, evangélikus lelkész,
valószínű gondolhatta, hogy
nem értem még meg eme
könyv olvasására, de mint jó

magvető, csak szórta a magot.
Próbálkoztam, elolvastam de
nem fejeztem be. Komor és
szomorú sorsok, nehéz volt.
Pár évvel később, láttam filmen: és ott megrázó történetet
láttam, egy szerelmi történetet
inkább, sem mint lélekrajzot.
Évek jöttek és mentek, egészen megtérésem utáni első időszakba, egyszer "teljesen véletlenül" kezembe került
újból a könyv...
Meglepődtem, mert Máté
Evangéliumával kezdődött.
(Pontosabban: Máté ev: 18:
21, Máté ev. 7:3, János ev.
8:7, Lukács ev. 6:40-val.)
Megdöbbentő, és csodálatos
volt egyszerre. Olyan történelmi korszak elevenedik
meg a könyvben, amikor az
ember Istentől távol, nagyon
távol volt. Elaljasulva ítélkezik,
büntet, iszonyú megalázást és
szenvedést okozva embertársainak. A gőg, a vagyon,
egyenes arányban van a lélek
sivárságával,a bűnös cselekedetekkel. Van valaki, egy
herceg, akire ráterhelődik bűne, és keresi a vezeklést. Nem
is sejti, hogy hova vezeti a
lélek. A vagyonát szétosztva,
rangját eldobva száműzi
önmagát (a megrontott és
elítélt szolgálólány után) Szibériába. Szörnyűséges nyomort, kiszolgáltatottságot, éhés fagyhalált látva lelke teljes
összetörik.

Bűnös ember ítélkezik bűnös ember felett, és egyik ember sem javíthatja meg a másikat. Egyetlen kiutat, amit oly
sokára talált meg az Újtestamentumban, Krisztus Péternek adott válaszában találta
meg:
„Meg kell bocsátani mindig,
mindenkinek,megszámlálhatatlan sokszor, mert nincsen olyan közöttünk, aki maga ne
volna bűnös, és így másokat
büntethetne vagy megjavíthatna.”
A Hegyi Beszédet olvasva
kirajzolódik benne, hogy Jézus
parancsainak megtartása, új
rendet ígér az emberi társadalomnak, és Általa elérhetővé
válik Istennek országa a földön. Mert Isten akarata a parancsolatokban fejeződik ki.
"De keressétek először
az Ő országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul
megadatnak nektek..."
(Máté 6.33)
A parancs elhangzott. Jézus meghalt értünk, és feltámadt.
Ő él, és ma is várja azokat
akik bűnbánattal, teljes szívvel
keresik. Átélhetjük a lelki feltámadásunkat, a csodát, a
megváltás örömét, és Istenünk
örök szeretetét.
Áldott ünnepet!
Nárainé Klárika

„A keresztség által ugyanis eltemetettünk vele a halálba, hogy amiképpen
Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben
járjunk.” (Róma 6:4)
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3. oldal

Krisztus nélkül... (folyatás az 1. oldalról)
Gondolataik annyira ezen a
területen mozoghattak, hogy
nem tudták felfogni mi is zajlik le
körülöttük. Mi sem vagyunk különbek, mert sokszor mi sem
értjük Isten dolgait. Hányszor
tesszük fel a kérdést, hogy Isten
ezt vagy azt miért engedi meg.
Szerintünk Istennek közbe kellene avatkozni, de Isten semmit
nem tesz. Engedi, hogy az események, a nyomorúságok, a betegségek, a halál és még ki
tudja mennyi minden bekövetkezzenek. Miért?
Aztán véget ér a keresztre
feszítés diadalmas emberi tette.
És nagy csend következik be.
Ünnepre készül a város, mindenki hazamegy, mint aki jól végezte dolgát, be akarja tartani a
törvényt. Teljes a csend a város
utcáin. Ünnepre készülnek. Na
és mi van a szívekben? Ott
benn vajon mi játszódik le? Ott
is csend van? Másokat ugyanis
be lehet csapni, csak magunkat
nem tudjuk. Különösek vagyunk
mi emberek. Amikor már a dolgok lezajlanak, még azután is
ott jár az agyunk. Gondolatainkban dübörög az adrenalin. Az
események nem érnek véget.
Újra meg újra lejátszódnak a
dolgok bennünk.
Így indultak rejtekhelyeikre a
tanítványok is. Telve félelemmel, reménytelenséggel. Lezárult bennük egy időszak. Mindennek vége. Mi értelme volt az
egésznek. Egy teljes napig ezeken gondolkozhattak. Micsoda
nap!? Semmit nem értenek. Fülükben ott hallják még az előző
nap eseményeit. Újra meg újra
lejátszódik előttük a borzalmas
tragédia. Szemeiket nem merik
becsukni, mert szinte látni vélik

a tömeget hömpölyögni a Golgotára. Visszacseng bennük a
„feszítsd meg!” üvöltő hangja,
kalapács szörnyű csattanása.
Azt, aki csak jót tett, aki mindenkin segített, így végzi. Ez hihetetlen! A történelem legtragikusabb eseménye. Isten pedig
hagyja, hogy ez bekövetkezzen
és lejátszódjon e viharvert csapat életében. Most a gyász ideje
van. Életük egy korszakának a
lezárása történik, és ez annyira
nehéz. Milyen nehezen tudunk
mi is lezárni magunkban dolgokat. Egyszerű földi események lezárása is mennyire
megviseli az embert. Itt pedig
minden összeomlik. A tanítványok mindent elveszítettek. A
Mestert, akiben ennyire hittek,
akihez ennyire kötődtek. Az
elképzeléseik, a reménységük,
az ószövetségi beteljesedés
gondolata… na, de ez már mind
a múlté. Isten pedig nem
avatkozott közbe akkor sem, és
most e nagyon csendes napon
sem. Mert mit is mondott Jézus?
Márk 10,33-34
"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az
Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva
feltámad." – csakhogy ezekre
már nem emlékeznek. Pedig beteljesült. Jézus tudta, hogy miért
jött. Emberré lett, és szolgai formát vett fel, megalázkodott egészen a keresztfáig. Nem a véletlen eseménye volt az, ami történt. Több volt ennél, mert a helyettes áldozat báránya ment a
keresztre. Isten előkészítette az
utat, de mi nem értettük és ma

sem értjük. Pedig helyettem
meghalt Ő, az Isten Fia. Meg
helyetted is meghalt Ő, az Isten
Fia. Ő volt az a Bárány, akinek a
vére az Isten elé került engesztelésül.
Ebben az állapotban éli az
emberiség az életét ma is. Sok
embernek nincs húsvétja. Persze nagypéntekje sem. De
amikor az életében események
sorozatai következnek be, akkor
Istent okolja. Pedig Istent rendre kihagyják az életükből. Várnák ők, hogy Isten valamilyen
úton, módon közbeavatkozzon,
de Ő nem teszi meg ezt.
Krisztus nélkül élni a legborzalmasabb állapot. A tanítványok
megtapasztalása, személyes
mélységeink, hadd juttassanak
oda a kereszt tövéhez. Ébredj
rá, kedves olvasóm az állapotodra. Mert ebből a mélységből
csak Isten képes kiemelni. Ő
pedig azért küldte le Fiát, hogy
megkeressen a legnagyobb
mélységben.
Nagyszombat után felvirradt
húsvét hajnala és már kora reggel egy különös hír kap szárnyra. Előbb csak halkan merik
mondani, csak néhányan értesülnek róla, de aztán egyre többen és egyre többen. Egyre
hangosabban és egyre hangosabban évtizedeken és évszázadokon át hangzik és mondják:
Krisztus feltámadt! Valóban
feltámadt!
Tóth Zoltán
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Újévben- Új életben járni…

Úton Istennel mindennap.
Nélküle soha nem indul jól
semmi, ezért nem érdemes kihagyni Őt. Így kezdődött a
2013-as év is, melynek mindjárt az elején nekem szegeződött a kérdés: „Mi a célod?”
„Jézus mit jelent neked?”
Megismerni az Ő tervét,
megérteni napjaimra vonatkozó
akaratát és azt cselekedni erre vágyom egyre inkább. A
bíztatás mindig időben érkezik.
Ezt olvastam január 2-án reggel: …”Az az igevers, hogy az
»Istennek semmi sem lehetetlen…«, nem csupán egy
szép gondolat, hanem örök
érvényű igazság!”
„Ne hagyd, hogy a környezeted, az előítéleteid, a jelen
nehézségei, a múlt kudarcai, a
kétségeid, vagy mások véleménye visszatartson attól,
hogy azzá válj, aminek Isten
tervezett!”
Az új év kezdetén mindig az
aliansz imahét üzenetével indulunk. Úgy éreztem, hogy
nagyon sokat jelentett nekem,
annál is inkább, mert a Sátán
minden úton meg akarja
akadályozni, hogy Vele járjak,
és Vele töltsek időt. Az
imahétre időzítették a munkahelyemen a túlórákat, rá-

adásul a város másik végére
költözött a cég, így az utazás
egy órával meghosszabbodott.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy
mégsem tartott távol az Ő
házától, és így sok útmutatást
kaphattam ezen a héten.
Csak kivonatosan néhány
gondolat:
Törekedjek szeretetre, és
legyek alázatos, ezt várja el
tőlem az Úr!
Nem az vagyok, aminek
mondom magam, hanem az,
amit teszek!
Isten a lehetetlen helyzetekből is tud szabadulást adni!
Falakat, vagy hidakat építek
Isten és embertársaim között?
A hitharcot nekem is meg
kell vívni, nem mehetek tehát
tovább, míg Ő meg nem áld!
Mit képviselek: az igazságot? Harcolok-e, küzdök-e
az igazságtalanság ellen?
Első a dicsőítés! „Az Úr előtt
való öröm erőt ad nektek…!”
Tapasztalom-e?
Sok új kihívás, új élethelyzet
jön, amiben azt tapasztalom,
hogy egyre inkább meg akar
erősíteni abban az Úr, hogy
mindent bízzak Rá. Ő már
tudja a megoldást és készíti az
utat.
Erősíti hitem és a hozzá

való ragaszkodásom.
„Hit nélkül pedig senki
sem lehet kedves Isten előtt”
(Zsid. 11:6)
A Vele töltött időt soha semmi sem pótolja, és még akkor
is megéri rászánni, ha úgy
érzem testileg fáradt vagyok.
„Ne légy annyira racionális,
hogy nem hagysz teret a természetfelettinek! Lehet, hogy
nem a hit hiánya juttatott nehéz
helyzetbe, de az biztos, hogy a
hited erőssége tud túljuttatni
rajta.”
Érdemes benne bízni, ezt
tapasztalom, még akkor is, ha
egyre több nehézség, betegség, mások életében jelentkező probléma sokaság vesz is
körül. Átélni, hogyan szabadít
meg másokat mellettem az Úr,
segíteni akár csak imádsággal,
ez engem megerősít.
A kérés sürgető: „Az Isten
irgalmára kérlek titeket testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul,
amely tetszik az Istennek és
ne igazodjatok a világhoz,
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessétek mi az Isten
akarata, mi az, ami jó, ami
neki tetsző, és tökéletes!”
(Pál Rómaikhoz írt levele
12: 1-2)

Madarászné Zentai Judit
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Keresztény mártírok
Kínzás és identitás
A kínzás elviselhetetlen és
megalázó testi fájdalom. A
keresztények azonban győzelemmé, lelki dicsőséggé nemesítették a legszörnyűbb
szenvedést is. Így vált Krisztus
kínhalálának eszköze, a kereszt, az új vallás jelképévé. A
Krisztusról tanúbizonyságot tevő mártírok jelképe is az a kínzóeszköz lett, mellyel kivégezték őket. A halál alakította
ki a vértanúk azonosságát.
A kereszthalál
A Kr. u. 30-as években egyes zsidók nem tudták elfogadni, hogy a názáreti Jézus József és Mária fia - a próféták
által megjövendölt Messiás. A
zsidó főtanács istenkáromlással vádolta Jézust a római
hatalom előtt. Jézust úgy végezték ki, ahogy a rabszolgákat és az idegeneket volt
szokás: keresztre feszítették.
Vallási váddal veszejtették el, s
úgy ölték meg, mint közönséges bűnözőt.
Majdnem kétezer éven át a
zsidóságot kollektív felelősség
terhelte Jézus haláláért. A 20.
században azonban vitatni
kezdték, milyen mértékben felelősek a zsidók és mennyire a
rómaiak Krisztus keresztre feszítéséért. Mivel rómaiak már
nincsenek, a kérdésnek a zsidó
-keresztény viszonyt illetően
van jelentősége. A keresztény
és a zsidó vallás szempontjából azonban a vita teljesen
értelmetlen. Egy vallásnak sem
feladata a felelősök felkutatása.
A felelősség felvetése ráadásul eltereli a figyelmet a
megváltás alapvető igazságáról, de pontosan ez a célja.
Isten Fiának életét senki sem
vehette volna el, ha ő maga ezt
nem akarta volna. Jézus az

Atya iránti engedelmességében életét adta az emberért, aki vétkezett, és ezért elvesztette az üdvösséget. Jézus
nemcsak a keresztényekért
szenvedett kereszthalált (hiszen ekkor keresztények még
nem léteztek), hanem minden
emberért, azokért is, akik keresztre feszítették: zsidókért és
rómaiakért egyaránt. Jézus kivégzésének eszköze, a kereszt
kozmikus vallási jelkép lett.
Krisztus követőire, a keresztényekre üldözés várt, az
üldözők pedig roppant agyafúrtaknak bizonyultak, amikor a
kínhalál különböző módjait kellett kieszelniük. A vértanúk bátran követték mesterüket a halálba. Kínszenvedésüket mártírakták és passiótörténetek ecsetelték – ezek voltak az ókori
thrillerek -, kivégzésük eszközei különös jelentőséget kaptak. A kínzószerszámok biztosították a vértanúk identitását.
A kínzóeszköz a keresztény
szent személyi igazolványa,
melynek segítségével azonosítani tudjuk Jánost, Istvánt,
Katalint, Margitot és a többieket. Lássuk, hogyan.
Megkövezés, olajban főzés, megnyúzás, mérgezés,
lefejezés
Az Apostolok Cselekedeteiből kiderül, hogy az első
keresztények sem ellenállók,
sem anarchisták, sem társadalmi reformerek nem voltak.
Az „add meg a császárnak" elv
értelmében kínosan ügyeltek
arra, hogy ne kerüljenek összeütközésbe a mindenkori hatalommal. Bizonyos zsidó csoportok ösztökélésére azonban
csakhamar üldözni kezdték a
jeruzsálemi híveket, hiába figyelmeztetett Gamaliel rabbi,
hogy minden üldözés a visszá-

jára sül el. A zsidóság sem
vallásilag, sem etnikailag, sem
politikailag nem volt egységes,
és a római elnyomás csak fokozta belső ellentéteiket. A feszültségek levezetésére azt a
jól bevált módszert választották, hogy másokat bemószeroltak. A Jeruzsálemben lévő
libertinus, cirenei, alexandriai,
kilikiai és ázsiai zsinagógák"
bevádolták Istvánt, hogy
káromolja Mózest és az Istent:
„Amikor ezt hallották, haragra
gyulladtak, és fogukat vicsorgatták ellene. István azonban a
Szentlélekkel eltelve fölnézett
az égre, és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: "Látom, hogy
nyitva az ég, és az Emberfia ott
áll az Isten jobbján. ? Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak,
kivonszolták a városból, és
megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le
ruhájukat." (Ap.csel 7: 54- 58)
István lett a keresztény
mozgalom első vértanúja, akit
a művészek ezután három
masszív kődarabbal a fején
ábrázoltak. Halálra kövezésének tanúja volt Saul, aki tovább
folytatta az üldözést, míg a damaszkuszi úton történt csoda
hatására meg nem tért.
Ugyanebben az időben Heródes Agrippa király „kedvezni
akart a zsidóknak", ezért kivégeztette Jeruzsálem első püspökét, Jakab apostolt, Pétert
pedig börtönbe vetette. Miközben azon morfondírozott, hogyan végeztesse ki, hogy minél
jobb szórakozást szerezzen
népének, egy angyal kiszabadította Pétert a tömlöcből.
A főapostolokat végül nem a
zsidók, hanem a pogányok
végezték
(folytatjuk a 6.oldalon)
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6.oldal

REMÉNYSÉG

Gondolatébresztő írások
Keresztény mártírok
(folytatás az 5. oldalról)

A jó pásztor életét adja a
juhokért

ki Rómában Kr. u. 67-ben.
Pál római polgárjoggal rendelkezett, ezért karddal lefejezték, Pétert azonban a rabszolgáknak és idegeneknek dukáló keresztre feszítés várta.
Amikor tiltakozott, hogy nem
méltó ugyanolyan halálra,
mint az Úr, fejjel lefelé szegezték a keresztre. Testvérét,
Andrást keresztben feszítették meg, Bertalan apostolt
pedig megnyúzták. János apostolt Rómába vitték Domitianus császár elé, és halálra
ítélték. Forró olajjal teli üstben
főzték, de János sértetlenül
lépett ki a gyilkos fürdőből.
Ekkor egy méreggel teli serleget kellett kiinnia, de mivel
az sem ártott neki, Patmosz
szigetére száműzték. Pált
karddal, Bertalant kezében
tartott lenyúzott bőrével, János evangélistát kehellyel ábrázolták a későbbiekben a
művészek.
Egyedül Péter esetében nem
a kínzóeszköz azonosításának feltétele, hanem a menynyország kulcsai, melyeket
kezében tart.

Évekkel ezelőtt példátlan
önzetlenséggel áldozta fel
életét egy ismeretlen Washingtonban, amikor egy repülőgép a jeges Potomac folyóba zuhant. Hősi tettének
szemtanúja a mentésre érkezett helikopter személyzete
volt, amelynek tagjai megpróbálták felszedni a folyóban
vergődő túlélőket. A pilóták
megfigyelték, hogy egy középkorú férfi egymás után adogatja a szerencsétlenül járt
utasokat a helikopteres mentőnek. Jellel értésére adták,
hogy most már ő van soron,
ennek ellenére az illető mindig továbbadta másoknak a
kötelet. Miután ilyen módon öt
embert sikerült a helikopterre
biztonságba helyeznie, a férfi
segélykiáltás nélkül elmerült a
folyóban.
- Soha nem láttam ekkora
áldozatkészséget – mondta a
helikopter egyik pilótája. – Őszintén bevallom: könnyek
szöktek a szemembe, és azt
hiszem, az az ember rászolgált a könnyeimre. Igazi nemes jellem volt, és valódi hős.

forrás:RUBICON
2008/7-8 szám

Aki a vérét adja…
Egy kislány haldoklott egy
olyan betegségben, amiből
nyolcéves bátyja valamivel
korábban felgyógyult. A doktor
így szólt a fiúhoz:
- Csak a véred transzfúziója
mentheti meg kishúgod életét.
Kész vagy-e vért adni neki?
A kisfiú szeme tágra nyílt a
félelemtől. Habozott egy darabig, aztán azt mondta:
- Rendben van, doktor bácsi,
kész vagyok.
Egy órával a transzfúzió végeztével a kisfiú tétovázva
megkérdezte:
- Mondja, doktor bácsi, mikor
halok meg?
A doktor csak ekkor értette
meg azt a pillanatnyi félelmet,
ami elfogta a fiút: azt gondolta,
hogyha a vérét adja, az életét
adja kishúgáért.
Anthony de Mello
(jezsuita szerzetes)

A mi szívünket is megindítja, hogy egy feláldozta
magát öt másikért.
De hogy érint bennünket
az a tény, hogy a Golgota keresztjén, egy hajlandó volt
életét mindenkiért odaadni?
Krisztus, az igaz, meghalt a
nem igazakért. A Tökéletes, a
Tiszta magára vette minden
ember vétkét, meghalt érted
és értem.
Mit felelsz neki, az Isten
Fiának?
Várja a válaszodat!
(forrás internet)
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7. oldal

Gondolatébresztő írások (folytatás a 6.oldalról)
Volt egyszer egy kisfiú, aki
feltétlenül találkozni akart az
Istennel. Tisztában volt azzal,
hogy az Istenhez vezető út
nagyon hosszú, ezért az
összes fellelhető dobozos kólát
és csokoládét bepakolta hátizsákjába és elindult. Addig futott, amíg egy parkhoz nem ért,
ahol megpillantott egy öreg nénit. A néni egy padon ült, és a
galambokat nézte, akik táplálék
után kutattak a földön. A kisfiú
leült a néni mellé a padra.
Kinyitotta a hátizsákját, és már
éppen ki akart venni egy dobozos kólát, amikor arra gondolt, hogy a néni biztosan nagyon éhes lehet. Ekkor fogott
egy csokoládét, és odaadta a
néninek. A néni hálásan elfogadta az édességet, és a fiúra mosolygott - csodálatos
volt a mosolya. A kisfiú még
egyszer látni akarta a mosolyt,
ezért kólával is megkínálta a
nénit, aki újra rámosolygott, talán még sugárzóbban, mint előtte. A kisfiú majdnem kiugrott

a bőréből. Egész délután a
parkban maradtak, de egy szót
sem szóltak egymáshoz.
Amikor besötétedett, a kisfiú
elálmosodott, és úgy döntött,
hazamegy. Már ment néhány
lépést, amikor megállt, és
visszafordult. Visszasétált a
nénihez, és átölelte. A néni
legszebb mosolyával ajándékozta meg.
Amikor a fiú hazatért, édesanyja különös mosolyt látott az

S Te a rettentő keresztútnál,
Vérző kezeddel visszahúztál
Jézusom!
Bár liliomom mind lehullt már.

Egy tanítvány a kereszt
alatt
Ezt a véres fát én neveltem.
Ezt a vas-szöget én szegeltem
Jézusom!
Az én dárdám állt meg szívedben.

Szegényen és lerongyolódva
Jöttem Hozzád én, hűtlen szolga,
Jézusom
S Te békét csókolsz homlokomra.
Behunyt szemmel is nézel engem.
...Neked királyi trónust vertem,
Jézusom!
Szegény fészerben rossz
szívemben.

arcán és megkérdezte: "Mi jó
történt ma veled, hogy ilyen
boldog vagy?" A kisfiú így válaszolt: "Istennel ebédeltem,
akinek csodálatos a mosolya."
Amikor az idős néni hazaért,
fia már az ajtóban várt rá. Megkérdezte, miért mosolyog, a
néni így válaszolt: "Istennel
ebédeltem, aki sokkal fiatalabb,
mint amilyennek gondoltam."
forrás: internet
Farizeus hadd üsse orcám,
Követ és sárt dobáljon hozzám Jézusom!
Csak Te mosolyogj... mosolyogj
rám.
Minden Te vagy! Öröm és élet!
Kereszthordozó vidám néped
Jézusom!
Sorban a hegyre Te vezérled.
Egy csillag homlokomra égett,
S nem látok hírt, fényt, dicsőséget,
Örök hü Jézusom,
Csak Téged... Téged... Téged…
Páskulyné Kovács Erzsébet
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REMÉNYSÉG

Aliansz imahét 2013
2013 első egész hetét az
imádságnak szenteltük. Az
Aliansz rendezésében mi is
megszerveztük ezt a hetet,
hogy az év első napjaiban
Isten előtt álljunk, imádságainkban keressük az Ő akaratát.
A téma is nagyon kézzel fogható volt számunkra: „Úton Istennel”. Sok gondolat, sok bátorítás hangzott el felénk
melyekkel feltöltődve indulhattunk el ebben az esztendőben.
Első este – vasárnap - gondolata: Úton Istennel – mert
megalázta magát. Sinka Csaba lelkipásztor testvér volt közöttünk ezen az estén, aki az igét hirdette. Gondolatai között
nagyon megható volt hallgatni,
hogy mi emberek hogyan próbálunk a magunk módján Istennek tetszelegni, pedig Ő csak
annyit kért, „hogy járj alázatban”. Nem a külsőségek, nem
az emberi elgondolások visznek közelebb Istenhez, hanem
a neki való engedelmesség.
Vajon a mi gyülekezetbe járásunk áldozat vagy öröm? Bibliaolvasásunk kötelesség vagy
vágyódás? Ha engedelmeskedünk neki, az azt jelenti, hogy
szeretjük őt, mivel Ő már előbb
szeretet minket.
Hétfő este gondolata: Úton
Istennel - mert Ő hív. Ócsai
Zoltán evangélikus lelkész hirdette ezen az estén Isten igéjét. Mivel Isten hívja az embert,
az emberen áll a válaszadás
joga – hallottuk. Felelősség,
hogy milyen válasz születik.
Szólít Isten egyszer mikor megtérésre hív, és szólít, mikor

szolgálatba állít. Aki meghallja
hívását, engedelmeskedjen
neki.
Kedd este gondolata: Úton
Istennel – mert Ő szeret bennünket. Lettner Gábor a pünkösdi gyülekezet pásztora hirdette Isten igéjét. Milyen furcsa
az ember, abban mutatkozik
meg a szeretete, amit tesz. Va-

jon mások felé hogyan nyilvánul meg a szeretetünk? És Isten felé? Jézus így tanít, hogy
tégy jót mással, amiképpen Ő
is tette velünk. Ha valamire Isten rámutat, hogy tedd meg,
azt ne halogasd, mert akkor lett
a lehetőség felkínálva, és nem
később. Add tovább azt, amit
te is kaptál az isteni szeretetből.
Szerda este lelkipásztorunk szolgált. Az este gondolata: Úton Istennel – mert Ő
megszabadít. Egy kicsit az ószövetség lapjaira tevődött a figyelmünk. Hogyan hozott Isten
szabadulást népének a reménytelen helyzetben, Egyiptomban a bábákon keresztül.
Mivel azok félték az Urat, Isten
meg is jutalmazta az ő istenfélelmüket. Isten a nemvárt időben lép közbe az ember életében. A nemvárt módon cselekszik, mert eszköztára bőséges. A reménytelenség így válhat reménységgé. Ha az ember hozzá kiált, nem marad tőlünk távol semmiképpen sem.
Csütörtök este Úton Istennel – mert közelebb kerülünk egymáshoz – hangzott
felénk az ige megszólító gondolata. Gyurkó József a metodista gyülekezet lelkipásztora
szolgált közöttünk. Egy fontos
észrevétellel kezdte testvérünk:
úton vagyunk csak sokszor
nem vele együtt. Magunk útját
járjuk, nem az útját. Sokan
nem is tudják milyen az Istennel együtt járni. Hitetlen életünk
visszaköszön és céltalanná
válhatnak útjaink.
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9. oldal

Aliansz imahét 2013 (folytatás az 8. oldalról)
Kérdés, hogy hova tartok?
Van-e úti célom? Csak akkor kerülök közelebb azokhoz, akik
Krisztust követik, ha először
hozzá közel kerültem. Általa
pedig bátran járulhatok az
Atyához is.
Péntek este gondolata Úton
Istennel – mert az elválasztó
falak leomlanak. Nagy Zoltán
református lelkipásztor testvérünk hirdette Isten igéjét. Egy
furcsa történet által lettünk megszólítva. Látszólag Jézus valakit
nem fogad magához, de aztán
hite mégis csodákat tesz. Egy
asszony, aki nem az isten népe
közé tartozik, de Jézus mégis
felkeresi, hisz érette utazott enynyit. Mi is így kerülhettünk az Isten közelségébe, nem származásunk, érdemeink szerint cselekedet velünk az Isten.
Szombat este azt hallottuk,
hogy Úton Istennel – mert Ő igazságot akar. Horváth Gábor
testvér és az őskeresztyén gyülekezet volt a vendégünk ezen

az estén. Egy igazságtalan világban, Isten bennünket az igazság képviselőiként akar látni.

Csak azt kell tovább adnunk, amit mi is kaptunk, ahogy Isten
velünk is bánt. Az első gyülekezet élete mutatja nekünk az irányt, akik a gyakorlatba próbálták átvinni a Krisztustól kapott életvitelt. Ma a gyülekezeteink ugyanezt kell képviseljék. Figyeljünk rá és akkor látni fogjuk,
hogy minden helyzetben Isten
cselekszik.
Vasárnap az imahét záró estéjén Macher Tivadar testvér –
a Bokor utcai gyülekezet lelk-

próbákon át vezet is az út rá
szeretnénk figyelni. Az akadályokat leküzdve, figyelni Urunkra, mert akkor nem tévesztjük
szem elől a célt.
tz
Uram!
Vedd életem a Kezedbe,
és tedd Vele azt , ami Neked
tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól
sem az örömöket, sem a
nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe.
Elég, ha azt tudom, hogy
minden
dicsőségedre szolgál.
Minden terved jó. Mert minden
szeretet.
Csak önmagamtól szabadíts
meg!
Add, hogy hallgatagon,
csöndesen
belenyugodjak szent
akaratodba.
Akkor majd fölgyullad a
szívemben

pásztora - volt a vendégünk. Úton Istennel – mert örömöt ad.
Isten népének egy különleges
megnyilvánulása, hogy amikor
az Úr megoldást ad, akkor tud
örvendezni. Az ember állandóan
az örömöt keresi, de nem találja
azt, mivel rossz helyen keresi.
Az engedelmesség hozza meg
az áldást, és az áldás ad örömöt
az ember életében. Csak kerüljön Isten a neki megfelelő helyre. Ehhez kell az elcsendesedés, a rendezés, a vigasztalódás Isten jelenlétében.
Ez év útját járva, szeretnénk
a Jézus lábnyomán haladni. Ha

örömöd fénye. Lángja a Te
dicsőségedre
lobbanjon. Csak ezért éljek!
És töltsd be egész életemet
a szeretet egyetlen
gondolatával,
és egyetlen kívánságával,
hogy szerethessek, nem
érdemért,
nem is a tökéletesség, az
erény
szentségéért, hanem egyedül
Érted: Istenem!
Ámen
Thomas Merton
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10.oldal

Személyes élménybeszámoló az Aliansz imahétről
Vasárnap: Úton Istennel,
mert megalázta magát!
Ancsa: A templom nem egy
múzeum az embereknek, hanem kórház a betegeknek, öszszetörteknek. Nem a vallás
számít, hanem a Jézusba vetett hit. Ami fontos: a szeretet,
engedelmesség, alázat. Jézus
is megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig.
Erzsike: Alázatra tanított az
ige. Az Úr Jézus ebben is példát mutatott, mert egészen a
haláláig alázatos és engedelmes volt, hogy éljek törvénye
szerint, legyek alázatos és Istennel járjak szüntelen. Szolgálatomat, amit rám bízott, az Ő iránti szeretetből végezzem, és
ne megszokásból, főleg ne
dicsekedésből.
Hétfő: Úton Istennel, mert
Ő hív!
Ancsa: Jézus az ÚT- járni
kell az úton, tartani az irányt,
mert könnyű eltévedni. Meghallani a hangját, mint az anya a
gyermekét; kihallani a hangot a
többi zaj, nesz közül, az egyetlen tiszta szót meghallani.
Erzsike: Engem is gyermekének szólított, és tanított,
hogy nem mindegy milyen úton
indulok el. Nem csak elméletben kell tudnom, milyen a
keresztény élet, hanem meg
kell élnem azt a mindennapokban. Vajon melyik útra sorolok be? Amelyik Hozzá visz?
Hogy jutok oda? Úgy, hogy hallom a hangját.
Kedd: Úton Istennel, mert
Ő szeret!
Ancsa: Isten szeretete cse-

lekvő és aktív szeretet. Hogyan
nyilvánult meg? Lejött értünk,
bűnösökért a földre.
Bennem milyen szeret lakik:
aktív, vagy passzív?
Erzsike: Szeretném meglátni a hétköznapokban kivel kell
jót tennem, és hogy azt
azonnal meg is tegyem,
nehogy
elmulasszam
a
lehetőséget.
Szerda: Úton Istennel,
mert Ő szabadító!
Ancsa: A bábák ismerték
Istent, és félték Őt, hitték, hogy
Isten ad megoldást. Tanuljunk
tőlük, hagyatkozzunk Istenre
minden körülmény között.
Higyjük el, hogy a legnagyobb
mélységből is meg tud szabadítani. Krisztus a szabadító!
Erzsike: Hálát adhattam,
mert találkoztam az Úrral úgy
is, mint szabadító: a sok megtapasztalást, hogy bármilyen
nehéz helyzetben is ad szabadulást, és bármikor kiálthatok Hozzá. Ő meghallgat:
Jézusnál mindig van megoldás (sokszor nem az, és
olyan, amilyet elképzeltem).
Csütörtök: Úton Istennel,
mert közelebb kerünk egymáshoz!
Ancsa: Egykor távolvalók,
most azonban közelvalók lehetünk. Az isteni erő szétválasztja
a sötétséget a világosságtól.
Tudnunk kell, mikor születtünk
újjá! Minél jobban értékeljük,
honnan hozott ki az Úr, annál
közelebb visz Hozzá. Hová tartunk?
Erzsike: Nagyon sokat tanultam arról, hogyan kerülhetünk közelebb egymáshoz. Az

Úr Jézus halálával lebontotta
az elválasztó falakat, mert legyőzte a bűnt. Az első fal köztem, és Isten között omlott le.
Jó volt hallanom, hogy ne építsek falakat testvéreim vagy
szeretteim köré. Mert az elválasztó fal ellenségeskedést
szül, Ő kész segíteni a falbontásban.
Péntek: Úton Istennel,
mert az elválasztó falak leomlanak!
Ancsa: Csodálatos, hogy az
Úr a legnagyobb mélységekből
is ki tud hozni minket. Vagyunk
-e ilyen kitartóak, mint a példázatbeli asszony? Nagy volt
az ő hite, ezért megggyógyult a
gyermeke. Harcoljunk meg
minden döntést, kitartóan kiáltsunk az Úrhoz, és bízzunk
Benne. Így választ kaphatunk
Tőle.
Erzsike: Tanítás volt számomra a pogány asszony példája, aki kitartóan várta/kérte
Jézustól lánya gyógyulását.
Első pillanatban úgy tűnt, mintha Jézus nem akarna segíteni,
de csak meg akarta mutatni az
állhatatosság, és a hit erejét az
asszonyon keresztül. Felmerült
bennem a kérdés: vajon én
vagyok-e ennyire kitartó az
imádságaimban?
Szombat: Úton Istennel,
mert Ő igazságot akar!
Ancsa: Sokszor igazságtalanul bánnak az emberek egymással. De mi ne tegyük. Cselekedjünk igazságosan, álljunk
ki azok mellett, akikkel így bánnak: ahogy az Úr Jézus is tenne.
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Személyes élménybeszámoló az Aliansz imahétről
(folytatás a 10. oldalról)
Erzsike: Jézus hidat épített az
Atyához. Ha végig Rá figyelek,
nem tévesztek célt. Így érhetek
az Atyához. Az Isten Igéje szilárd
útmutató Igazság.
Vasárnap: Úton Istennel,
mert Ő örömöt ad!
Ancsa: Szívesen hallunk az
örömről. Ne bánkódjunk, hanem
örüljünk. Mi hol keressük azt?
Az Úrnál ahol megtalálható, vagy
máshol? Meghalljuk az Ő szavát?
Engedelmeskedünk Neki? Akkor
teljes az örömünk, ha ott van az
engedelmesség, a szolgálat az
életünkben. Csend van a szívünkben, ha leülünk az Úr igéje mellé?
Tudunk Rá figyelni? Meghalljuk,
ha üzenni akar általa nekünk? Jó
dolog, ha leborulunk az Isten
előtt, és megalázzuk magunkat.
Ha Őbenne van örömünk, az
hosszantartó.
Erzsike: Ő örömöt ad, ha engedelmeskedek Neki. Izráel népe a fogságból visszatérve követte az Urat: Nehémiás bátorította őket, Ezsdrás pedig felolvasta Isten igéjét, és közösen dicsőítették Istent. Vajon nekem,
akinek ott az ige naponta a kezemben: olvasom-e és dicsőítem-e Őt? Fontos, hogy a szívemben csend legyen, akkor
megláthatom hol az én helyem,
és hol van Isten helye.
Hallgatva az imaheti útmutatásokat sokminden átértékelődött bennem. Szeretnék hídépítő
lenni a gyülekezetben, hogy
segítve egymást, együtt tudjunk
azon az úton haladni, amelyet
Isten rendelt számunkra.

Lejegyezte:
Madarászné Ancsa
Kapusné Erzsike

11. oldal

Ökumenikus estek Pécs-Somogyon
Minden év január harmadik
egész hetét szerte a világon,
a Krisztushívők ökumenikus
imaesteknek szánják. Ebben
az esztendőben a PécsSomogyi Baptista Gyülekezet
is úgy gondolta, hogy tartsunk
legalább két estén közös
istentiszteleti
alkalmat
a
környezetünkben élő egyéb
gyülekezetekkel.
Azzal a
céllal szerveztük, hogy egy
kicsit együtt legyünk, beszélgessünk egymással, és ami a
legfontosabb, hogy együtt imádkozzunk, keressük Isten
akaratát.
A téma ezen a héten
nagyon
megragadó
volt:
„Úton…”. Hisszük mindannyian, hogy az életünk útján csak úgy haladhatunk előre eredményesen, ha Isten akaratát keressük, ha kikérjük
az ő döntését. Különben túl
sok kudarcot fogunk tapasztalni.
Január 20-án a helyi római
katolikus gyülekezet volt a

vendégünk. Igét hirdetett
Bartha Zsolt káplán.
Január 27-én a Hirdi
református gyülekezet volt a
vendégünk,
igét
hirdetett
Peterdi Dániel esperes.

Örülünk az együttléteknek
és bátorítunk mindenkit, hogy
a sok elfoglaltságunk között
szakítsunk időt egy kicsit
egymásra is ebben az évben.
Járjuk utunkat Isten segítségével ebben az esztendőben.

Kérjük kedves olvasóinkat támogassák gyülekezetünk
alapítványát adójuk 1%-val

Számlaszám: 12072507-00166175-00100001
Adószáma: 18330340-1-02
7691 Pécs-Somogy Csap utca 33.

tz
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Beszámolók, átélések a bábcsoport szolgálatából
Szeretnénk megosztani néhány véleményt azokból, melyeket mi is visszajelzésekként
kaptunk a bábalkalmainkon tapasztaltakból. Számunkra ezek
különösen értékesek és megerősítőek. Tudjuk, hogy a mi
munkánk nem hiábavaló, de ezeket olvasva egy kicsit még
inkább arra kötelez, hogy tegyük azt, amire Isten lehetőséget teremt.
Minden eddigi alkalommal
nagyon élvezetes, tanulságos,
gyermekek számára is jól megérthető előadásokat láttunk. –
Nagypalli óvoda és iskola
Minden évben a gyermekek
izgatottan várják a műsort,
amely az mellet, hogy jó hangulatot teremt, szépre, jóra tanít. Szeretik a közös éneklést,
amely mindig valamilyen mozgással van összekötve, és ez a
figyelmüket felkelti. – Vasasi óvoda, iskola
Nagyon örülünk, hogy az
ünnepekre készülődést segítik a
bábelőadás bemutatásával.
Programunkhoz illeszkedik, a
biblikus történetek bemutatása.
A darabok figyelembe veszik a
gyerekek életkori sajátosságait
is. A zenei betétek, élő éneklés
nagyon tetszik mindenkinek és
szívesen megtanulják és éneklik a dalokat. – Pécsi Református óvoda
Több éve hagyomány, hogy
kedveskednek a fiatalok a bábelőadással az óvoda gyermekeinek. Új színfoltja a napnak,

hatású. A gyerekek különösen
élvezték, ahogy Panov apó dolgozott, miközben enni és inni
adott a rászorulónak. Az együtt
éneklés öröme áthatotta a
gyermekek- felnőttek érzéseit.
Nagyon szépen köszönjük –
Erdősmecskei óvoda és iskola

és a kicsik már nagyon várják.
Izgatottan, csendben figyelnek,
majd a végén örömmel dalolunk és bes zélgetünk. –
Somogyi óvoda
Minden évben nagyon várjuk a bábcsoportot és az előadást. Nagyra értékeljük a
munkájukat, ami így az ün-

nepre készülve dicséretes.
Minden gyermekünket és bennünket felnőtteket is öröm tölt el,
hogy meglátogattak bennünket.
– Mohácsi óvoda
Kiváló színvonalú műsor.
Nagyon tetszett kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Nevelő

Minden évben eljön hozzánk
a bábcsoport, melyet nagy izgalommal várunk. A gyerekek
nagyon élvezik a megható, tanulságos történeteket. Az ünnepekre való lelki felkészülésben nagy segítséget nyújt a
nagyoknak is. Hálásan köszönjük! – Hirdi iskola
Az előadás érzelmekre ható
volt, és megerősítete a gyermekekben is a segítőkészség
fontosságát, az egymásra figyelést, törődést, különösen
most az ünnep aktualitásánál
fogva. Külön köszönjük az ajándékot, amit a gyerekeink
kapnak önöktől, és hogy meglátogatnak bennünket. Többet
kaptunk így élményekben,
ér zelmekben mint megköszönhetnénk – Újpetre óvoda és
iskola
Előadásukkal sikerült ismét
kellő mélységű hangulatot teremteni az ünnepekre. Köszönjük, hogy ismét ráébresztettek bennünket a lélek, a
szeretet, az odaadás fontosságára, és hogy kiléphettünk az
anyagi javak hajszolásának
mókuskerekéből, észrevéve
másokat. Köszönjük! – Egerági
óvoda
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Dél-dunántúliak közös alkalma

Nem, aki árva,
nem, akit kifosztott az élet,
nem, aki másutt nem lel
menedéket,
nem, akit aggá gyötörtek a
gondok...
Krisztust szolgálni az induljon
el,
aki boldog!

Akinek boldogsága egyre nő,
s kicsap, mert lelke szűk
medrébe nem fér.
Elindul adni. Ad és vissza nem
kér.
Szolgál. Kicsinek, nagynak,
mindenütt,
mindenkinek. Bérre, hálára
nem vár.
Alázatosan fölfelé tekint,
ha itt is, ott is fölragyog egy
szempár.
Tavasz fuvall a hófödte
hegyekre,
s a megáradt folyó ha partot
átlép,
tudjuk mi mind, nem is tehetne
másképp.
Ha Krisztus fénylő napja
rámosolygott,
adni, szolgálni így indul el az,
aki boldog.
Túrmezei Erzsébet

Második éve már, hogy
február egyik vasárnap
délutánján együtt tartunk
alkalmat a dél-dunántúlon
lakó testvéreinkkel. Idén is a
Bokor utcai imaházban lehettünk együtt. Felemelő
érzés volt látni testvéreinket,
akik Paksról, Szekszárdról,
Mohácsról, Bonyhádról, Váraljáról, vagy éppen Pécs többi
gyülekezeteiből érkeztek erre
az alkalomra. Az igehirdetés
szolgálatát Vasadi Teodor lelkipásztor testvér végezte,
mely után egymásért imádkozhattunk. Sok imakérés
hangzott el a különböző gyülekezetek részéről. Hallottunk
örömteli híreket, máshol terveket melyek kivitelezésre

várnak, és sok-sok imádságra
kötelező helyzet is elénk
tárult. Vannak a térségben kicsi gyülekezetek, melyek
mások segítségére várnak, és
vannak, ahol bőségesen
vannak szolgáló testvérek, akik tudnak másoknak is segíteni. Együtt vagyunk, és
ebből erőt merítünk, mert
Krisztusban egyek vagyunk.
Egész este folyamán a közös kórus, valamint a Paksi
férfikórus énekelt. A végén
pedig még sokáig beszélgettünk élvezve a Bokor utcai
testvéreink vendégszeretetét.
Köszönjük az Úrnak a lehetőséget, és a sok örömöt,
amelyet kaphattunk.

“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:

igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
(Weöres Sándor)
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Hitpróba
Ez év január 25-én Mohácsról hazajövet autóbalesetet szenvedtünk a férjemmel. A fiatalember, akivel ütköztünk: nemcsak a mentőt,
és a rendőrséget hívta, hanem
még arra is volt gondja, hogy
minket mielőbb biztonságba
helyezzen, mert látta, hogy valami folyik a kocsinkból.
A lányomék gyorsan a
helyszínen voltak, és bennünket a mohácsi kórházba
vittek, ahol mindkettőnket alaposan kivizsgáltak. Nekem elég nagy fájdalmam volt. Engem mentővel a Honvéd Kórházba szállítottak tovább. Amíg várakoztam, hálát adhattam, hogy csak nekem esett
bajom, de a férjemnek, és a
másik kocsiban ülőknek nem.
Amikor megérkeztünk a
Honvéd Kórházba újabb vizsgálatok következtek, majd újból mentőbe szállítottak, és
onnan az Idegklinikára hoztak.
Itt végre megpihenhettem, lefektettek, és vártuk az eredményt. Egy nagyon rendes
doktor, és egy kedves ápoló
fogadott, akik készségesek
voltak. A leleteim viszont nem
sok jóval bíztattak: nekem
mindenképpen benn kellett
maradnom, mert a nyakcsigolyám és a bordám repedt.
További kivizsgálásra is szükség volt, ami eldönti: kell-e
műtét, vagy sem. Ezekkel a
gondolatokkal maradtam magamra, de csodálatos volt,
hogy mégsem éreztem magam egyedül. Isten ott volt, és
mintha a kezemet fogta volna,

eszembe jutatta, hogy nem
történik semmi olyan, amiről Ő
ne tudna. Ő fog erőt adni ehhez a próbához.
Jött a szombat, meglátogattak a gyerekek, az unokák.
Fannitól ezt az igeverset kaptam: „És a hitből fakadó imádság megszabadítja a
szenvedőt, az ÚR felsegíti
őt.” (Jakab 5:15)
Nagyon rossz volt, viszont
a kiszolgáltatott állapot, hogy
semmit sem tudtam tenni egyedül, de a Jóatya minden
műszakba rendelt olyan nővért, aki segítőkész volt. Mint
kiderült, ezért kislányom imádkozott kitartóan.
Jött a vasárnap, lélekben a
testvérekkel voltam. Fiam, és
férjem látogattak meg, és segédkeztek az ebédnél. Délután pedig Erika, és a gyerekek is bejöttek. Dorkás egy
verset is írt, elérzékenyültem,
amikor olvastam.
Éjjel végre tudtam pihenni
is, csendes perceimben pedig
kértem Istent, hogyha lehet,
ne legyen műtét. De minden
legyen az Ő akarata szerint.
Délelőtt nem vittek újabb
vizsgálatra, Hajnalka látogatott
meg, egy erősítő igeverssel,
és egy történettel, ami nagyon
jól esett. Lelkipásztorunk is
bejött, ami szintén nagyon jó
volt.
Majd a vizit során kiderült:
nem kell műteni engem.
Másnap aztán az újabb
csoda: megkérdezték tőlem,
van-e, aki gondozzon otthon,
és van-e, aki hazavigyen?

A Jóisten ezt is olyan
csodásan intézte, mert Endre
vejem pont itt volt, és haza
tudtak hozni a kórházból.
Az én drága férjemet még
soha nem láttam ilyen fáradtnak, de az, hogy hazajöhettem, és a testvérek imádsága, őt is helyreállította testileg-lelkileg.
Másnap, az első közös reggelen ezt az igeverset olvasta:
„Mert én veled vagyok,
megőrizlek téged, akárhová
mégy…”(1.Mózes 28:15)
A Jóatya megengedte nekünk ezt a próbát, de így
visszagondolva, előre készített
bennünket. Azóta nap mint
nap ad valami kisebb-nagyobb
csodát az életünkbe: érezzük
jelenlétét. És nem győzünk
hálát adni ezért.
Szeretnénk megköszönni
így is a testvéreknek az értünk
való imádkozást!
Végezetül Dorkás verse:
Kedves mama!
Tudom nagyon megijedtél,
Mikor nagyot ütköztél.
De én nagyon bízok
benned,
Imádkozni fogok érted!
És tudom, most neked elég
rossz,
De hitet beléd most Isten
hoz!
Tényleg nagyon szeretlek,
Kérlek mama, gyógyulj
meg!
Unokád: Dorkás
Kapusné Erzsike
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Törd a fejed!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2

Az első öt megfejtést beküldők között
meglepetést sorsolunk ki!
Megfejtés: (függőleges 9/1-től – függőleges 9/12-ig » 1.rész, függőleges
1/3-tól- vízszintes 13/1-en át a vízszintes 13/7-i) »2.rész)

3
4

Jézus mondása: …

5
6

Vízszintes:

7
8
9
10
11
12

!
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Függőleges:
1.) K – Megfejtés 2. része
2.) ismét – fejre rakjuk – A
3.) edény – első betünk – kötőszó – edz – Z
4.) Mester! – vissza megkínál – főpap volt
5.) idegen férfi név – hosszú magánhangzó
minőség ellenőrzés – testrész
6.) méhek laknak benne – Janka vége
7.) E – fel méhek termelik – kacag
8.) színházi szereplő – nem tud mozogni – J!
9.) Megfejtés kezdete

1.) ebbe dobták Józsefet – vissza
dala
2.) gyalogosan közlekedünk rajta –
ANNA egyik fele
3.) zabla vége – legfontosabb
szervünk
4.) fordítva mesefigura (varázsló) –
bánat – első nő
5.) fordítva Balázs becézve – földbe
vetik
6.) G – beszélgetés Istennel – Y
7.) ékezet nélkül bibliai foglalkozás –
vissza tiltás – vissza folyó
8.) választott nép – feszítő eszköz
9.) Ábrahám felesége – Elkána egyik
felesége
10.) ÁKE – öt római számmal –
MELASZ páros betűi
11.) Dávid ellenfele – római szám –
Ú
12.) égtáj röviden – egyforma betű –
ledob
Rejtvényt készítette: Madarászné
Ancsa
Az előző szám rejtvényének helyes megfejtői:
Kapus Dorkás, Tóth Zsófi, Ficsor Fanni, Ficsor Noémi,
Kapus Benjámin
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Program
Eseménynaptár
NEM ADOM FEL! –
NICK
VUJICIC
MAGYARORSZÁGON

A Nem Adom Fel Alapítvány
meghívására 2013. április 18-20a

között

Magyarországra

láto-

gat. Magyarországi itt tartózkodása
alatt Budapesten, Debrecenben és
Pécsett

tart

előadásokat.

A

rendezvénysorozat teljes bevétele
jótékony célokat szolgál: a bevételből Magyarország első passzívház
közintézménye épül fel, mely fogyatékos emberek számára nyújt lakhatási lehetőséget.
Nick Vujicic látogatása a Nem
Adom Fel Alapítvány, a Szeretet a
Válasz Közhasznú Egyesület és az
A láb és kar nélkül született
prédikátor és motivációs tréner

Ez az a Nap! Szervezőiroda közös
szervezésében valósul meg.

először Magyarországon!
Régi álma valósul meg azoknak
10

akik eddig csak a világhálón és a

Dezső Sportcsarnok

óra

Helyszín:

Pécs,

Lauber

könyvei olvasása útján kerülhettek
a

magával

ragadó

előadóval, Nick Vujiciccsel. A tetraamélia szindrómával (mind a négy
végtag hiánya) született fiatalember

Jegyár

adományként:

Jegyek

az

alábbi

2500

7621 PÉCS, Irgalmasok utca 3.

élethelyzet, amiből ne lenne kiút egy

0672 336 462

berek iránti feltétlen bizalma és
szeretete támasztják alá. A látszólag
kilátástalannak ítélt élethelyzetéből
kitörő, önmagát szinte tökéletesen
ellátni

képes,

reményt

adó

és

GRAVÍR
ÁRKÁD

EXPRESSZ

PÉCS

Üzletközpont

0620 264 1170
lletve online az alábbi elérhetőségen: http://jegy.nemadomfel.hu/
buy_ticket/

Május12: Vácegresi
gyülekezet látogatása
gyülekezetünkben.

REMÉNYSÉG
A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet
lapja megjelenik kéthavonta
Gyülekezetünk címe:
7691 Pécs-Somogy Csap u. 12
Felelős kiadó:
Tóth Zoltán lelkipásztor
Külső szakíró:
Gerzsenyi Sándor
Szerkesztő:

szeretni tudó Nick azóta töretlen
hittel képviseli és adja tovább az ál-

Április 21: Vendégszolgálat
Vajdaságban Pacséron és
Kishegyesen.
Zenekarunk délután Baján
szolgál. Emiatt a délutáni
istentisztelet elmarad.

helyeke n

hitét, hogy nincsen olyan lehetetlen

sorsa, Istenbe vetett hite és az em-

Április 1: Húsvét hétfőn
csak délelőtt tartunk
istentiszteleti alkalmat.

igényelhetőek:
GRÁNÁTALMA Kegytárgy-üzlet:

Ennek hitelességét saját élet-

Március 31: Húsvét
vasárnap délelőtt és délután
ünnepi istentisztelet.

Ft

milliók számára képviseli annak a

teljes, örömmel megélt élet felé.

Március 29: Nagypéntek
délelőtt istentisztelet, délután
zenés istentisztelet.

Tehát időpont: 2013. április 20.

a Magyarországon élő embereknek,

kapcsolatba

Március 24: Virágvasárnap
délelőtt és délután ünnepi
istentisztelet.

Forrás: www.nemadomfel.hu

tala megélt tapasztalatokat.

Támogassa adójának 1% + 1%-ával a
Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvány tevékenységét,
programjait!
Az egyház technikai száma: 0286.
A szeretetszolgálat adószáma: 18485529-1-07

Ladosné Dobai Johanna
E-mail: johannalados@gmail.com
Kiadja: a Pécs-Somogyi Reménység
Közhasznú Alapítvány
Számlaszáma:
12072507-00166175-00100001
A lap ingyenes, de támogatásokat
elfogadunk.
(egy lap előállítási költsége: 250 Ft.)

