REMÉNYSÉG
„Boldog mindenki aki az Urat féli, és az ő útján jár. Kezed munkája után
élsz, boldog vagy, és jól megy sorod.”
Zsoltárok 128:1-2
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Itt az aratás!
Gyerekkorom
óta
csodálom a természet állandó
változását. Mindig más arcát
mutatja, és mindegyiknek meg
van a maga szépsége. Minden
évszak csodálatos és soha
nem unalmas. Ahogy a tavasz
érkezett, minden nap csodáltam a szemben lévő domboldal lassú változását. A kopár
talaj lassan kezdett színesedni, majd szép, egyenletes zöld
színbe öltözött. Jól esik az
ember szemének a látvány.
Azonban ennél sokkal
többet kell lássunk mind ezekben. Jó Atyánk úgy látta jónak,
hogy ilyen módon gondoskodik
rólunk. Nyaranta ez különösen
is érzékelhető. Itt az aratás
időszaka. Isten megígérte,
hogy nem feledkezik meg rólunk és lesz gabona. Milyen
mostoha időjárási viszonyokkal
találkoztunk szembe ebben az
esztendőben. Heteken át esős
időszak volt; országszerte hatalmas pusztításokról hallottunk. Sok helyen a víz mindent
tönkre tett. Ez valós probléma.
Mégis ezek ellenére is, Isten

nem változott meg. Járva az
ország útjait, a földek gyönyörűen hozták a termést, és aratásra érett a mező. Van mit
aratni. Ez azt is jelenti, hogy az
aratás által Isten újból kirendelte a mindennapi kenyeret.
Kenyér… milyen jó is
ezt a szót kimondani. Nagyon
szeretem a friss kenyeret. Emlékek tornyosulnak bennem e
szavakra.
Gyerekkoromban
nagymamám
kemencében
sütötte a kenyeret. Az egész
környék megtelt a friss kenyér
illatával. Mi gyerekek alig vártuk, hogy elkészüljön, aztán
friss zsírral megkenve leültünk
és tömtük magunkba.
Egy másik emlék is
eszembe jut. Már iskolások
voltunk és reggelente mikor
elindultunk az iskolába, utunk
egy pékség mellett vezetett el.
Bár reggeliztünk, mégis összefutott a szánkban a nyál, amikor az illatokat éreztük.
De van egy másik
kevésbé jó emlék is bennem.
Sokszor eszembe jut ez is.
Gyermekkorom jó részét úgy

éltem le, hogy a kenyér az
drága kincs volt, mert a kenyérért sorba kellett állni. Nem volt
elegendő kenyér, hiába termett
jól a mező, a gabona nagy
része külföldre vándorolt. Ha
kenyér kellett fel kellett kelni
reggel korán, aztán sorban
állni egy-két órát és így kaptunk egy-két kenyeret. Nem
amennyit akartunk venni, hanem csak amennyi jutott. Mi
nagy család voltunk – hatan
vagyunk testvérek – és a kenyér sokszor nem volt elég
mindenkinek. De örültünk annak, hogy nálunk legalább
kapható. Az ország más részein még ez sem volt lehetséges.
Ha valaki vendégségbe utazott, jól tette, ha vitt magával
kenyeret is, mert a házigazdát
hozta kellemetlen helyzetbe.
És végül egy utolsó
emlék. A seregben csak száraz, savanykás, fekete kenyeret kaptunk. Ez volt és ezzel
kellett beérni, és még ezen a
rossz minőségű kenyéren is
összevesztünk, mert kevés
volt.

Elnézem asztalunkat.
Rajta a friss reggeli kenyér.
Kisebbik fiam a sarkát majszolja, a többiek jó ízűen eszik a
friss vajas kenyeret. Ők még
nem tudják, hogy milyen nagy
érték a kenyér. Nem is értik,
hogy miről beszélek nekik.
Olyan egyértelmű nekik az,
hogy a boltban mindig kapható
kenyér. Sőt, a bolt egy adott
részén sorakozik a különböző
fajta, különböző méretű kenyér. Igen, ma ilyen egyszerű
hozzá jutni. Csak leemelem a
polcról.
…Uram! add, hogy
soha ne vegyem ilyen könnyelmű szívvel le a polcról. A te
áldásod az, és én nem akarok
erről elfeledkezni. Köszönöm a
mindennapi kenyeret. Akkor is,
ha néha szikkadtabb, ha néha
morzsálódik. Köszönöm, hogy
mindennapra kirendeled.
Légy áldott érte!
Tóth Zoltán lp.
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Folytatás a 3. oldalról Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk
Talán egyszerűbb lett volna
a Lacika zsebébe csúsztatni,
de akkor a jó Isten nem tudott
volna róla, s én vele akartam a
barátságot helyreállítani.
S azon az estén csakugyan
azzal örvendeztetett meg
édesanyám:
- No cselédem, kertészpecsenye lesz a vacsoránk.
Hát az volt, de bicska nem
kellett hozzá. Kertészpecsenyének a sülttököt csúfolja a
szegény ember. Jó étel az
annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a
barátságot. Tél végén már
vizet ereszt a tök, és elnyálkásodik a méze. Visszakívántam
a mindennapi kenyeret, hajával, bélivel. De bizony néha a
hajával is be kellett érni. Igaz,
hogy amint kitavaszodott, hetipiacos napon zöldhagymát is
lehetett hozzá kapni. Ez volt a
bérem azért, mert Vak
Márinak, a zöldséges kofának
hazatoltam a piacról az üres
talicskáját.
Rossz esztendő járt, mostohán bánt velünk a földecskénk.
Amit meghagyott a fagy, elverte a jég, leégette a nap.
- Az idén aszalt cseresznyét
termett a cseresznyefa - vágta
a sarokba esténként az apám

a posztó-tarisznyát.
Az is jó volt nekem már akkor, a magjára száradt cseresznye. Olyan szűkös volt
nálunk a kenyér, hogy egyszer
színét se láttuk három napig.
Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gazdag Dobákné, a
csirkéskofa, rám kiáltott a muskátlis ablakukból:
- Te gyerek, szaggass a
malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton!
Szép, kövérlevelű papsajtok
bodorodtak ott, a levelüket
megszedtem a malackának, én
magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz énnekem jó
vacsorácskám.
Gazdag Dobákné igen meg
volt elégedve a munkámmal.
Nagy karaj fehér kenyeret
adott napszámba.
- Megállj, kenek rá mézet is
- fordult be a kamrába.
De én már akkor kívül voltam a kisajtón, és nekiestem a
kenyérnek. De a falat nem
ment le a torkomon, mert megképzett előttem az édesanyám
sápadt képe.
- De jó volna visszaragasztani - néztem a megcsonkult
karajra, s belemarkoltam a

papsajtba. Pedig most már
nem volt olyan jóízű, mint azelőtt.
Édesanyám azonban nem
örült meg a kenyérnek. Inkább
sírva fakadt, és visszaerőltette
rám az ajándékom.
- Én már megettem a másik
karajt - vörösödtem el. (Azóta
se esett hazugság ilyen nehezemre.)
Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott
már. Mégpedig bundás gombócot. (Az meg a hajába főtt
krumplinak az ünneplős neve.
Nem rossz étel az se, ha só is
van hozzá.)
- Hanem tudod mit? - törülgette meg anyám a szemét eltesszük a kenyeret apádnak.
Szegény ki lesz éhezve, ha
hazaér a szőlőből.
Azt már én nem értem ébren. A papsajttól jó álma van
az embernek, nem fekszi meg
a gyomrát. Csak hajnalban
ébredtem föl a szóváltásra.
- Ne bántsd, fiam, jobb lesz
az nektek itthon - hallottam az
apám szavát. - Én el vagyok
kenyér nélkül is, ellát engem
az eperfa.
- No, minket se féltsen kevélykedett anyám, s belecsúsztatta a kenyeret a tarisz-

nyába. - Jó az Isten, ma is ad
annyit, mint tegnap.
Hát éppen annyit adott.
Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát. De még egy
darab sajtocskát is találtunk a
láda fenekén. Ott felejtődött
még a télen, s úgy megkeményedett, hogy nem vette magába a kést. Anyám örült is neki
nagyon, mert így az egészet
nekem adhatta. Azt mondta,
az ő foga már nem bírja.
Még akkor is a kővé vált
sajtot majszoltam, mikor este
az apám hazaért a szőlőből.
Vígan csóválta meg a tarisznyáját:
- No Ferkó, találd ki, mit
hoztam neked?
- Jaj, mit? Tán fürjecskét? ugrottam fel lelkendezve.
- Nagyobb újság ez annál is
- bontogatta a tarisznya csücskit. - Nézd-e, madárlátta kenyér!
Tulajdon az a kenyér volt,
amit én adtam anyámnak.
Azóta tudom, mi az
"mindennapi kenyerünk".

a

Pünkösd másnap az én szememmel
„Kérjetek és adatik néktek!
Keressetek és találtok,
Zörgessetek és megnyittatik
nektek!”
Hangzott az ige a vendégteo-

lógus testvér ajkáról, aki a
komlói testvérekkel volt közöttünk.

retetét kellett továbbítanom –
Köszönöm, Uram, hogy a
Szentlélek által adtál szót a
számba.

munkra. Köszönet Mécs Róbert barátunknak, Révész és
Schmall testvéreknek, valamint
a testvérnők áldozatos munkájáért!

Könnyes szemmel hallgatom
az igét – az előző héten
De félelem, fogott el, mert még
vígasztalnom kellett, Isten sze- vannak akik sóvárogva várják,
lelked vigasztalását – és én
Majd a szép időt kihasználva,
alkalmatlan vagyok erre!
a fenséges ebéddel megrakott
Uram! Te mindig tudod, mire
gyomrunkat, testünket sétára,
van szükségem, most is bízkirándulásra invitáltuk a
tatsz: kitartóan kérjek, kitartóan „galambkilövő”-höz. Ott minzörgessek! Ne lankadjak meg denki megtalálta a magához
illő mozgáslehetőséget. Ki
a könyörgésben!
focizott, ki labdázott, ki sétált,
„Mert az enyém gyáva, gyönki pihent és beszélgetett.
ge, de a Te lelked hatalmas.” (vers részlet)
Nagyon kellemes szép nap
volt!

Vártam ezt a kötetlen testvéri
találkozást, melyet az Úr cso- Köszönöm Uram!
dálatos szép idővel áldott meg.
Hufnágel Józsefné Irmuska
Nagyon finom és gazdag asztalt terítettek a testvérek szá-

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja

3. oldal

Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk
Már nagyocska gyerek voltam, lehettem olyan ötödfélesztendős, és már körül tudtam bukfencezni a pernyésgödröt, ha senki se látta. Úgy
látszik, politikusnak készültem,
azonban hamarosan kiderült,
hogy nem való vagyok erre a
pályára, mert a nyilvánosság
előtt nem tudok bukfencet vetni. Pedig a nyilvánosságot
csak fél szem képviselte,
amely az utcáról bekukucskált
rám a deszkakerítés hasadékán keresztül. Zsibrita Jóska
volt e fél szem birtokosa, velem egyidős gentleman, akihez
a legőszintébb irigység fűzött.
Tudniillik Jóska függetlenítette
magát a polgári divattól, és
télen viselt szalmakalapot,
nyáron pedig akkora báránybőrsüvegben járt, hogy abba
belefért volna a Dzsingisz kán
feje is. Ezt azonban nem azért
tette nevezett kortársam, mintha szembe akart volna helyezkedni a Daru utcai társadalom
világfölfogásával, hanem azért,
mert télen az öreg Zsibritának
kellett a sapka, és nyáron ő
hordta a szalmából készült
párszárítót.
Elég az hozzá, hogy Jóska
bekukucskált a kerítésen, ami
még nem lett volna baj, de
tudtomra is adta, hogy jelen
van:
- Játjak!
Én akkor éppen a fejem
tetején álltam, de a következő
pillanatban már benne voltam
a pernyében. Szerencsére
puhára estem, és így politikai
pályám anélkül ért véget, hogy
csontom tört volna. Azóta meggyőződtem róla, hogy előbbutóbb minden politikus belebukfencezik a pernyés gödörbe, s minél később esik
bele, annál nagyobbat puffan.
Nem is ezért emlékezetes
nekem ez a télvégi nap, hanem, mert akkor ettem először
háromfogásos vacsorát.
Letappogtam magamról a
hamut és beoldalogtam a szobába. Szerencsére szülém
semmit se vett észre, mert
nagyon bele volt merülve a
Krisztusatyafiság könyvébe.
Odakuporodtam mellé a padkára, a hóna alá fúrtam a fejemet, és néztem, hogy mozog a
szája:

-Ö-rül-je-tek-és-vi-gad-ja-tok
-mert-a-ti-ju-tal-matok-bő-séges-meny-nyek-ben.
A voces paginarum hamar
elaltatott. Mikor fölébredtem,
még mindig ott ültünk a padkán, az óltetőről besütött a
frissen esett hó, a félhomályban is ki bírtam venni a szülém
arcát. Most már lecsukott
szemmel, könyv nélkül imádkozott.
- Mindennapi kenyerünket
adjad nekünk ma...
- Édesanyám - állítottam be
közé és a jó Isten közé -, mit
vacsorázunk máma?
Először végigmondta a miatyánkot, keresztet vetett,
megcsókolta a könyv tábláján
a feszületet, aztán felelt:
- Háromfélit: kenyeret, haját,
bélit.
Azt mondtam erre, jobban
szeretnék csak kétfélét enni,
úgy, mint máskor. Szalonnát
kenyérrel.
- Jaj, gyerekem, a szalonna
most elment adóba - vette elő

haza nem jött, hogy legalább
egy kis nemzetiszínű árpacukrot ne hozott volna.
Félálomban voltam már,
mikor hazaért, de bizony semmivel se verte ki az álmot a
szememből. Csöndesen ültek
az asztalnál, elmorzsolt egy
karaj kenyeret, megivott utána
egy kancsó vizet, és csak akkor szólalt meg, mikor pipára
gyújtott. Akkor is csak annyit
mondott:
- Az istene ne legyen ennek
a rossz háznak, legjobb volna
felgyújtani, akkor nem nyúznának az adóval.
Kicsit nyugtalan álmom volt,
égett a házunk, ropogott a
nádtető, mint disznópörzsöléskor a szalma. Az apám pedig
vasvillával két úriembert forgatott a tűzben.
- Mit csinál, édesapám? kérdeztem.
- Megpörkölöm, fiam, ezeket
a disznó koslebálókat.
A koslebálók azok az úriemberek voltak, akik házról házra

anyám a kanapé sarkából az
abrosszal letakart fél kenyeret.
- Örüljünk, hogy a mindennapi
kenyeret megadja a jó Isten.
Arról persze még akkor
semmit se tudtam, hogy minden államnak támasza és talpköve az adó, s hogy annak a
malackának, amit karácsonyra
vágtunk, az volt a hivatása,
hogy féloldal szalonnájával
fönntartsa az államot. A jó
Istenről azonban már tisztább
fogalmam volt. Tudtam, hogy
ha akart volna, legalább egy
kis vajalját adhatott volna a
kenyérkéhez. No, majd ha
apám hazajön - gondoltam
magamban. Oda volt dohányt
vágni Ring kapitány úrnak, és
mindig csak az esti harangszó
vetette haza. De soha anélkül

jártak minden esztendőben, és
konskribálták az adót. Egy
mérges városi írnok, aki
kalamust hordott a füle mellett,
meg egy bakter, aki vitte utána
az összeírási íveket és a tintásüveget. No meg az is a
bakter tisztje volt, hogy megakadályozza a kötelességteljesítésben a kutyákat, akik minden házban meg akarták harapni az írnok urat.
Reggel, ahogy kisütötte a
nap az álmot a szememből, az
első dolgom volt kiszaladni az
udvarra, megnézni a nádtetőt.
Megvolt friss jó egészségben,
a nagy mohacsomók elevenen
zöldelltek ki az olvadó hóból.
- Más baj van itt - szólalt
meg bennem a lelkiismeret. - A
Lacika gombja miatt fogta el a

jó Isten a kenyerünk mellől a
szalonnát.
Lacika a legrongyosabb
szabó volt, aki valaha e világon foltokat vetett a romlásnak
indult nadrágokra és kabátokra. Már úgy ötven felé járt,
fehér fércek akadoztak a szakállába, de gyámoltalan és
együgyű volt, mint a gyerek.
Ezért hívtam Lacikának még
én is, akit pedig ő mindig
"fiatalembernek" szólított. Minden vasárnap eljött hozzánk
vecsernye után, és lámpagyújtásig segítette az apámnak
Deák Ferencet szidni. Akkor
fölkászolódott, és a nyakamba
akasztotta a botja kampóját:
- No, fiatalember, hogy kell
szépen köszönni?
- Éljen a negyvennyolc! rikkantottam el magam, mire
Lacika elégedetten megveregette vállamat, és megígérte,
hogy ha az Isten élteti, akkor ő
nevel belőlem olyan szabót,
aki még atillát is tud szabni,
olyant, mint az övé.
Nem hiszem, hogy lett volna
a világon olyan kétségbeesett
madárijesztő, aki azt az atillát
vállalta volna, de volt rajta egy
gomb, amihez fogható szépet
nem fogok már látni ebben az
életben. A gomb piros csontból
volt, de fekete karimával, és az
eredeti hivatása az volt, hogy
női keblen fogja össze a kabátot. A Lacika atilláján azonban
csak mint l'art pour l'art nyert
alkalmazást, s a mester tekintete mindig őrajta pihent meg,
ha galambepéjét fölkavarta a
politikai szenvedelem.
Hát ez a gomb volt az,
amely két nap óta az én ingem
derekában lappangott. Nem
bírtam ellenállni a kísértésnek,
és egy óvatlan pillanatban,
mikor Lacika az asztalra könyökölt, lesodrogattam a kincset az atilláról. Meg kell vallanom, hogy a bűntudat csak a
gyomromon keresztül ébredt
föl bennem, de egy percig se
haboztam a jóvátétellel. Még
aznap délelőtt beosontam az
öregtemplomba, s az oltárterítő
megcsókolásának örve alatt
odacsempésztem a gombot az
Úr asztalára.
Folytatás a 2. oldalon
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4. oldal

Megélni kell a hitet - az ovisok még tudják ezt
Egyik szombaton az épp öt
éves kislányomat elvittem az
o v i s
a l k a l o m r a .
Nagy örömünkre szép számmal összejöttünk. Olyan boldogság látni a három és hét év
közötti kisfiúkat, kislányokat,
amint eljönnek a templomba,
hogy énekeljenek, megérezzék Isten szeretetét, s a helyüket ebben a világban.
Hozza őket az apuka, vagy
anyuka, nagymama, vagy
nagypapa. S mivel kicsik még
ahhoz, hogy egyedül otthagyják őket, a felnőttek is ott vannak, s magukba szívhatják az
együttlét örömét.
Nehéz elmesélni, átélni, látni
kellene mindenkinek, ahogy
ezek a kicsik megfogják egymás kezét, és a nagy sötétbarna terítős zordon református
asztalt csilingelő kis hangjukkal körbejárják és éneklik:
„Jézusunknak életében tizenkettő tanítványa volt" ... s megnevezik egymás után magukat, s szólítják egymást Jézus
t a n í t v á n y á v á .
Aztán menetelnek nagy büszkén, mint Dávid a pásztorfiú,
aki legyőzi a nagy Góliátot,
mert van hite ellenállni, mert
van ereje a Krisztus Jézusban.
Minden éneket eljátszanak,
kezükkel, testükkel, mutatják,
úgy éneklik: „Isten oly NAGY",
s ugranak egyet, hogy mindenki lássa, „oly erős és biz-

tos", s a karjuk megfeszül,
mert annyira erős Isten,
„semmi nincs, amit ő nem tehet"... engem elkísér ez a pár
sor, mióta hallottam. Ha semmi mást, csak ezt hazaviszik, s
eljut a kis szívükig, már kaptak
elég biztatást, a legnehezebb
időket
is
átvészelni.
Elgondolkoztam, mit lehet
mondani Istenről, hitről ilyen
kicsi gyerekeknek? Hogy beszéljek gyermekeimnek húsvétról, keresztre feszítésről,
halálról? És mi az a feltámadás? Az emberek olyan roszszak, hogy az egyetlen igaz
embert, aki Isten is egyszerre...megölték? Mindez pedig
Isten szeretetére mutat: „mert
úgy szerette Isten a világot...".
Háát, az én értelmem kevés,
hogy ezt megértsem, és értelemmel tovább adjam. A kisgyereknek azonban nem kell
magyarázat. Isten szeret, és
lát mindent. Aki hisz Jézusban,
minden az övé. Gyermeki hittel, fenntartás nélkül fogadják:
tanulhatunk tőlük mi „okos
felnőttek".

hálás vagyok, hogy már most
megtanulhatják, közösségben,
mire kell, hogy építsék életük
házát, hogy boldog emberek
l e h e s s e n e k .
Aztán pár bevezető mondat
után a gyerekek rajzolhatnak,
színezhetnek. Az asztal tele
lesz színes ceruzával, körben
a székek rajzolásban elmerülő
gyerekekkel. Ekkor van idő pár
szót szabadon váltani, s ha
már pár gyermek az asztal
alatt jobban érzi magát, ideje
lezárni még egy énekkel, s
imádsággal az együttlétet.
Mindig azt gondoltam, nehéz
hitről beszélni a gyerekeknek.
Itt azt tapasztaltam, nem is
annyira beszélni, mint előttük
megélni kell hitünket. Nem az
a lényeg, hogy a Biblia történeteit minél előbb, minél részletesebben, és pontosabban
megtanulják, hanem hogy
lássák, a templomban jó, és
Isten közösségében a helyük.
És ez a pár ének ezt az üzenetet adja át, mozgással, dallammal, mosollyal: „Jézus
szeret minden kicsi gyereket...
téged is szeret...".

A kicsik kedvencéről még nem
is meséltem: „Kis házad földi
élted, ha te nem sziklára építed, jön a szélvész és az áradat, jaj összedönti házadat" és
a kicsik lefekszenek a földre,
ahogy összedől a ház. Nagyon

Krihó Éva Virág
Forrás: szuperhir.hu

BALLAGÁSOK
Nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy nőnek gyermekeink.
Elvégezte az általános iskolát
Madarász Barbara PécsSomogyon. Továbbtanulását
az 508.sz. Szakközépiskolába
gazdasági és logisztikai szakán kezd.
Novák Krisztián szintén a
Pécs-Somogyi általános iskolában végzete el a nyolc osztályt Ő is mint Barbara az 508
sz. Szakközépiskolában folytatja a tanulást. Szakmát majd
később választ.
Madarász Máté Pécsett a Kereskedelmi, idegenforgalmi és
vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában cukrászként végzett. Jelenleg
munkát keres.
Novák Dorottya Pécsett a
Kodály Zoltán Gimnázium
ének-zene szakán végzett.
Most pályát vált, Szekszárdon
a Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Főiskolai karán
Csecsemőgondozó és kisgyermeknevelő szakon kívánja folytatni tanulmányait.

GYERMEK SZÜLETETT
Május 24.-én Pünkösd hétfőn megszületett
Tóth Dioméd
Tóth Zoltán és Anett (Netti) 3. gyermeke.
Dioméd 1850 gramm, 49 cm. Igazi játékbaba.
A kisgyermek szépen fejlődik testvérkéi nagyon
szeretik, anyuka, apuka és a nagyszülők nagy
szeretettel és odaadással gondozzák.

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja

KÖSZÖNTŐ
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Menyegző Gödöllőn

Füle Lajos:

Pedagógus
Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!

Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
"LÉLEK SZOBRÁSZA":
PEDAGÓGUS?!
Nagyon sok szeretettel köszöntjük lelkipásztorunkat
gyermektanítóinkat!

Újabb szállal kötődik egymáshoz a Vácegresi és a
Pécs-Somogyi Baptista
Gyülekezet.
Sok családtaggal és baráttal örülhettünk együtt
2010. június 5-én
Tóth Ildikó és Gubó Norbert házasságkötésének.
A menyegzőre a Gödöllői
Baptista Gyülekezetben
került sor. Az ünnepi istentiszteleten az igét Tóth
Zoltán Pécs-somogyi lelkipásztor hirdette, a fiatalok
ünnepélyes fogadalomtételét pedig Várady Endre, a
fogadó gyülekezet pásztora vezette. Az áldás után
szívhez szóló, bátorító köszöntéseket hallhattunk a
család, a barátok és a gyülekezet részéről is. Azt
hiszem minden vácegresi
testvérem nevében mondhatom, hogy nagyon örülünk Ildikónak és mindenképp számítunk szolgálataira, akár az énekkarban,
vagy a gyermekfoglalkozásokon. Az Úr áldja meg a
fiatalok közös életét.

(Fogynak szép lányaink, de
ez az élet rendje…..)
Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ifjúházasokat
innen Pécs-Somogyról a
Gyülekezetből. Mindig szíveRévész Lilla sen, örömmel látjuk őket,
mikor hazajönnek.

„Igéd vidámságot szerzett
nekem és szívbeli örömöt” (Jer 15,16)
Őrizzétek meg a mosolyt, a
vidámságot, segítsétek
Egymást napról, napra. Az
Úrral együtt járva.

Újabb unoka született
Ferencz Károly családjában újabb unoka született.
Ficsor Bianka
4100 gramm
51 cm
Ficsor Gábor és Veronika második gyermeke.
Mindig örülünk mikor újra láthatjuk gyermekeinket, akik hozzák haza
családjukat. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Ficsor családot, sok
örömet, áldást kívánunk gyermekeik neveléséhez.
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REMÉNYSÉG

Nőkonferencia 2010.05.29 Újpest
Örömmel vettünk részt május
29-én ketten a gyülekezetből
Újpesten az országos nőkonferencián.
A konferencia témája: Isten
ereje a hétköznapokban.
A nap folyamán sok áldásban
volt részünk. Előadók voltak
Rosemary Barrett Angliából, és
Dóczé Bálintné Felvidékről.
Több bizonyságtétel is elhangzott.
Rosemary Barrett: Isten erejének megtapasztalása a hétköznapokban. Az örökkévaló
Isten lenyúlt a mennyből, megtalált bennünket. Második születésnapunk a megtérés. Minden az Övé, mi magunk is az
Övéi vagyunk. Megkérdeztede? Uram mit akarsz, hogy cselekedjem? Engedelmesek vagyunk? Élünk ajándékaival?
Csodálatos Istent szolgálunk.
Mindenkivel van terve és elhívása a szolgálatra. Soha ne
mondd Istennek, hogy DE.
Rosemary mikor megtért azt
mondta Istennek: Mindent
megteszek amit kérsz, bárhova
elmegyek, de olyan helyre ne
küldjél ahol hideg van. Sokfelé
jártak a férjével. Egyszer, mikor Magyarországon jártak,
nagy hóvihar volt, az utat is
teljesen betakarta a hó, semmit nem lehetett látni. Neki
kellett vezetni, mert a férje
rosszabbul látott. Ő vezetett,
férje pedig imádkozott. Mikor
már nagyon veszélyes volt az
út, férje azt mondta STOP nem
megyünk tovább. Ott éjszakáztak a kocsiban. Ha tudod, hogy
Isten elhívott valamilyen feladatra, akkor azt is kell tudnod, hogy megadja hozzá az
erőt is.

„Mindenre van erőm a Krisztusban” Mikor jöttek a próbák
azt kérdezte: Miért van Uram!?
Az Úr csodálatos, hatalmas
Istenünk van. Az Úr erőt adott
neki énekelni a próbák között
is.

nek más terve van az életével.

ezt nem teszik.

Reménykedik, hogy a hívő
családok ilyen hegyen épített
városok. Máté 7:24. A gyermekek mintakövetők. Fontos a
családban az idősek szerepe.
Az isten igéjére alapozzuk a
családi életünket. Ezt nem
tudja kikezdeni semmi. Amit
Dr Tóth Piroska misszionárius,
Krisztustól kapunk, azt adjuk át
Kamerunban szolgált. Sokszor
Papp Szilvia misszionárius
a csalándak. Ne vasárnapi
került nehéz körülmények köMozambikban, most itthon van keresztyének legyünk. Vegyük
zé, ezek közül egyről bizonyszabadságon. Beszélt munká- észre azokat a családokat,
ságot tett.
járól, nehézségeiről. Nehezen akik bajba vannak. Akár anyaBetegen feküdt, (elkapta a
éli meg, hogy a családtól távol, gilag is, akár alkoholizál, akár
tífuszt) és hívták egy szülésidegen földön, ismeretlen em- drogozik. Nem különlegesek a
hez, ahol komplikációk léptek
berek között van, de az elhíhívő családok, csak tudják
fel. Nem voltak steril körülmé- vást istentől kapta és végzi
honnan jön a segítség. Soknyek, nagy volt a fertőzésvehűségesen. Az ottani nyelven szor csodákat éltek át. Kis
szély.
énekeket ír, és ha vissza tért
dolgokba és nagydolgokba
megint újabb munkaterületre
kérhetjük Isten segítségét.
Mondta, hogy nincs ereje felkell mennie. Kérte, hogy imád- Bátorítsuk a családot, hogy
kelni se. Aztán egy igét kapott:
kozzunk érte, hogy a rábízott
Isten szerint éljünk. Ne adjuk
„Ne félj, mert én veled vagyok.”
munkát elvégezze.
fel. Ha Krisztusra építjük háElindult, közben az áram is
zunkat, jöhetnek viharok. Veelment, elemlámpa fényénél
A délelőtti alkalmat, Kovács
gyük komolyan Isten igéjét
megszületett a hat kilós baba, Gézáné Ildikó fejezte be névezetését.
jól végződött minden. Piroska hány szóval és imádsággal.
jelenleg az Egri Gyülekezetben Megkérdezte: Megszólított az
van. Kérte, imádkozzunk az
Isten? Beszélt veled? MaradKovács Gézáné imádsággal
Egri Gyülekezetért.
junk csendben, engedjük, hogy
fejezte be a napot, majd két
beszéljen velünk az Isten.
imatémát ajánlott
Ebéd után különböző témájú
mindannyiunknak. ImádkozDóczé Bálintné Erzsike Felviszemináriumokon vehettünk
zunk az új kormányért, és az
dékről érkezett. Ef. 3:20-21
részt.
árvízkárosultakért, akik nehéz
alapján szólt a konferencia
körülmények között vannak.
résztvevőihez. Nagyon fiatalon Ahol mi voltunk, Révész Ártért meg, elmondta egész élettörténetét, Isten hogy vezette
lépésről-lépésre, úgy a házasságban mint a betegek, idősek
gondozásában. Kérte, hogy a
jövő nemzedékért imádkozzanak a testvérek.

Befejezésül elmondta, hogy
Bácskossuthfalván bemerítésre készülnek, 17-en vannak a
bemeritkezők egy kivételével
mind a világból tértek meg.
Kérte, imádkozzunk, hogy
megállják a helyüket.

pádné Ildikó volt a vezető. Itt a
fő téma a család ereje. A hívő
családok kísértése. Máté 5:14.
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen
épített város.”.A hívő családok
világíthatnak. Vajon ilyen-e a
mi családunk? Jó lenne, ha a
hívő családok így
Nyúl Zoltánné Viktória a Vajda- fénykednének, szomorú, ha
ságból Pacsérról érkezett közénk.

Beszélt Isten erejéről a mindennapokban. Ő hét gyermek
Ismeri a titkos gondolatainkat
édesanyja. Elmondta, furcsa
is, semmi sincs elrejtve előtte. hogy most Bibliával a kezében
Ha engedelmeskedünk neki,
áll a mikrofon előtt és nem egy
akkor tapasztaljuk meg az
kisgyermek van a kezében. A
erejét! Néha kéz a kézbe kell
legidősebb főiskolás, a legkivele járni. Teljesen át kell adni sebb még nincs egy éves.
magad Neki. A szeretet Istene Nehezen élte meg, hogy nem
soha nem kényszeríti magát
tudott lediplomázni, mert egyránk. Nekünk tudnunk kell az
egy gyermek érkezésével abajándékaival mit kezdeni. Isten ba kellett hagynia a tanulmáidőzítése tökéletes.
nyait. Depressziós is lett e
Nagy Mária: Csantavérről jött. miatt, végül rájött, hogy Isten-

Örömmel és sok megtapasztalással indultunk el otthonainkba. Ezúton is köszönjük Komlói
testvéreink szeretetét, hogy
befogadtak a csapatba, hogy
eljussunk a konferenciára.
Novák Jánosné Erzsike
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ILLÉS ÚTJA KÁRMELTŐL ISTEN DICSŐSÉGÉBE
3./ Illés menti az életét
„Amikor Aháb elmondta
Jezábelnek mindazt, amit Illés
tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet
küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az
istenek most és ezután is,
hogy holnap ilyen korra azt
teszem veled, ami azokkal
történt! Illés megijedt, elindult
és elment, hogy mentse az
életét, és elérkezett a júdai
Beérsebába. Legényét ott
hagyta.” 1Kir 19, 1-3.
a./ Illés megijedt, elindult és
elment, hogy mentse az életét.
Majd megérkezett a júdai Beér
-sebába. Legényét ott hagyta.
Illés megijedt Jezábel halálos
fenyegetésétől, és bizonyára
nem vette számításba, hogy ez
az asszony melyik táborból
való. Nem tudott tárgyilagosan
reagálni, mivel foglyul ejtették
a fenyegetések, és nem volt
Illés számára egyértelmű, hogy
nem Isten volt az, aki ilyen
borzalmasan megfenyegette.
b./ Ki volt Jezábel királynő
Isten szemében? Ki uralkodott
valójában? Ez az asszony,
vagy a mindenható Isten?
(Lásd:
Zsolt
145,13:
„Országod örökkévaló ország,
uralkodásod
nemzedékről
nemzedékre tart”;
Zsolt 8,2: „Ó, Urunk, mi
Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen
is megmutattad fenségedet!”)
Támadásban és kísértésben
hasznos, ha feltesszük magunknak ezeket a kérdéseket.
Nem mondhatott volna-e Illés
bizalomteljes imádságot Istennek ahelyett, hogy elfusson és
elhidegüljön Istentől? Nem
kellett-e tudnia saját tapasztalata alapján, hogy Istennél
valóban semmi sem lehetetlen?
(Vö.: Lk 1,37: „Mert az Istennek semmi sem lehetetlen;”
1Móz 18,14: „Van-e valami
lehetetlen az ÚR számára?
Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának”;
Jer 32,27: „Én vagyok az
ÚR, minden élőnek az Istene.
Van-e számomra lehetetlen?”)
Minden lehetséges kérdést
szeretnénk Illés fejéhez vágni
és szemére vetni: Te vagy a

bűnös ezért az összeomlásért!
Hiszen tudhattad volna…
c./ Isten azonban nem tesz
szemrehányást
követének,
semmiféle
adósság-kivetést
nem nyilvánít. El kell ismernünk, „hogy a nagy tapasztalatok is, a legerősebb hit sem
jelent semmiféle biztonságot a
mélypontokkal, a depresszióval, a legsúlyosabb kételkedésekkel és a legkeményebb
kísértésekkel szemben” (H.
Lamparter).
d./ Mikor Illést elfogja az
embertől való félelem, menekülni kezd. Ez bizonyára nem
volt hőstett, de ki tudja garantálni magának, hogy nem hasonlóképpen járt volna el. Egyszer már Illés „elmenekült”,
mindenesetre Isten utasítására
(„Eredj el innen, menj kelet
felé, és rejtőzz el a Kerít-patak
mellett, a Jordántól keletre!”
1Kir. 17,3). Most ezt önhatalmúlag teszi. „Minél tovább
viszik a lábai, annál súlyosabb
teherré válik számára ez a
kérdés: Elhagyhatom-e most a
helyemet, most, ahol az számít, hogy az egész országban
újból érvényesüljön az igaz
istentisztelet” (H. Lamparter).
Ismerjük mi is a kínzó lelkiismeretet, ami lecsap, ha önhatalmú döntéseket hozunk?
Ezek nem Isten közelébe visznek, hanem eltávolítanak tőle
(Vö.: Jón 1,1-5: „Így szólt az
ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj
fiához: Indulj, menj Ninivébe, a
nagy városba, és prédikálj ott,
mert feljutott hozzám gonoszságának híre! El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba
meneküljön az ÚR elől. Elment
Jáfóba, talált ott egy hajót,
amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra
szállt, hogy a rajta levőkkel
Tarsísba menjen az ÚR elől.
Az ÚR azonban nagy szelet
bocsátott a tengerre. Nagy
vihar támadt a tengeren, és
már azt hitték, hogy hajótörést
szenvednek. Félelem fogta el
a hajósokat; mindegyik a maga
istenéhez kiáltott, és a hajóban
levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a
hajó mélyébe, és ott feküdt
mély álomba merülve.”)
4./ Elég most már, Uram!

„Ő pedig elment a pusztába
egynapi járóföldre. Odaérve
egy rekettyebokorhoz, leült
alá, meghalni kívánt, és ezt
mondta: Elég most már, Uram!
Vedd el életemet, mert nem
vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer
csak egy angyal érintette meg,
és ezt mondta neki: Kelj föl,
egyél! Amikor föltekintett, látta,
hogy a fejénél forró kövön sült
lángos és egy korsó víz van.
Evett és ivott, majd újra lefeküdt.” 1Kir19, 4-6.
a./ Elég nagynak kellett lennie Illés kétségbeesésének, mivel hátrahagyta szolgáját, hogy még mélyebbre
jusson a pusztában. A félelemhez és kimerültséghez most az
egyedüllét is csatlakozik. Elbátortalanodott emberek gyakran
magányos
emberek.
Illés
azonban nem csak magával
nincs beszélő viszonyban,
mindezzel szemben azt is tudja, hogy mindent elmondhat
Istennek (4.v.) „Már az komoly
vigasz és fél győzelem, ha egy
ember úgy, mint Illés, az Úr
lába elé teszi le kudarcait és
csüggedéseit” (H. Lamparter);
(Vö.:
1Móz
21,14-17:
„Ábrahám fölkelt reggel, fogott
egy kenyeret meg egy tömlő
vizet, és Hágárnak adta. Föltette azt az asszony vállára, és
elküldte őt a gyermekkel
együtt. Így ment el, és bolyongott Beérseba pusztájában.
Amikor kifogyott a víz a tömlőből, odatette a gyermeket az
egyik bokor alá, maga pedig
elment, leült vele szemben egy
nyíllövésnyi távolságban, és
ezt mondta: Ne lássam, amikor
meghal a gyermek. Ott ült vele
szemben, és hangosan sírt.
De Isten meghallotta a fiú
hangját, Isten angyala pedig
kiáltott a mennyből Hágárnak,
és így szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott,
ahol van.)
b./ A kimerültségtől elaludt
prófétát Isten erősítő étellel
lepi meg, nem pedig ítéletes
prédikációval. Ez egyébként
kétszer történik meg. Isten
egészen gyakorlatiasan törődik
„kiégett” szolgájával.

c./ „Szokás szerint azok a
legsebezhetőbb pillanataink,
amikor egy nagy győzelem
után vagyunk, különösen, ha
ez a győzelem olyan Istennel
való csúcsélmény, amelyben
Illés is részesült” (C. Swindoll).
A Kármelen fordulatot jelentő
esemény
után
Illésnek
„elfogyott az ereje.” Így elnyűtt
fizikai és pszichikai ereje sodrásából a pusztába vonult.
d./ És mégis ott volt az az
egyetlenegy személy, Aki megerősítette, és Aki bátorságot
öntött bele, és Aki ismét talpra
állította. Isten története Illéssel
folytatódhatik. A mélypontok
az Úr számára nem végpontok, hanem megállási pontok.
Túl fontosak vagyunk Isten
számára
ahhoz,
hogy
„szakítson velünk.”
e./ Illés testi és lelki erői
kilúgozódtak az Isten és népe
iránti igényes szolgálatban. Az
Úr tudta ezt, és új találkozást
készített szolgájának önmagával. Az Istennel való találkozásban sajátságos segítség
van a kimerült emberek számára.
Ehhez vö.: 4Móz 23,4:
„Isten találkozott Bálámmal, aki
ezt mondta neki: Hét oltárt
állítottam fel, és bikát meg kost
áldoztam mindegyik oltáron;”
Zsolt 59,1-5: „A karmesternek: A ’Ne veszíts el’ kezdetű
ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul embereket küldött,
hogy tartsák szemmel a házát,
és öljék meg. Ments meg ellenségeimtől, Istenem, védj meg
támadóimtól! Ments meg a
gonosztevőktől, szabadíts meg
a vérszomjas emberektől! Mert
ólálkodnak körülöttem, életemre törnek a hatalmasok, pedig
se bűnöm, se vétkem, ó Uram!
Bár nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám rontsanak. Serkenj föl, jöjj ide, láss meg!”;
Ám 4,12k: „Ezért bánok így
veled, Izráel! És mivel így bánok veled, készülj Istened elé,
Izráel! Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot
alkot, és a föld magaslatain
lépked, annak neve: az ÚR, a
Seregek Istene.”
Folytatjuk
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Újul, szépül Imaházunk
A 2010-es év eddigi munkálataiból a járókelőknek legfeljebb egy-két mozzanat tűnt
fel az Imaházunk építéséből.
Elkészültek a vázszerkezeti
megerősítési munkák, lebontottuk az ABC stílust kölcsönző mellvéd beton falat, a bejárati résznél a templom jelleget adó kistorony alapozási,
pillér falazási és koszorúkészítési feladatokon vagyunk
túl.
Július 12-től látványosabb,
láthatóbb munkákba fogtunk.
Megkezdődött a régi palatető
bontása, a tetőtéri szigetelések pótlása, az alátét fóliázás, lécezés, ellenlécezés, a
bádogos munkák és a helyreállított, meghosszabbított tető
palázása. Jelenleg bontási
munkák már „csak” a déli
oldalon várnak ránk.

közbenjáró az Atyánál érettünk, mint a mi templomunk
keresztje lesz.
Sok apróbb, nagyobb tervezett munkák vannak még
hátra ebben az évben. Sokszor váratlan és előre nem
pontosan látható munka van
még épületegyüttesünkön.
Sokszor megtapasztaltam
már életem során, hogy újat
építeni sokkal könnyebb mint
felújítani, de nem hátrálunk
meg, a Jó Isten segítségével
és ráfigyeléssel minden gondon túl tudunk lenni. Nagyon
sokan segítenek és biztatnak
a gyülekezetből is és a gyülekezeten kívül is.

Te is légy templommá!
Akik szeretik Isten házát,

És a kérdések kezdenek
megoldódni a tervek szerint
készülhet a kereszt

Mind boldogok, oly boldogok!
Kik lakoznak szent templomában,

erős rozsdamentes zártszelvényből készül

Mind gazdagok, dús gazdagok!

Az anyagot egy cég ajándékba adja Nekünk

Az ünneplő nagy sokasággal

A villámvédelem a keresztnél indul—tervezik.

Újulj meg Krisztus kegyelmében,

Ki fogja bírni az rős szelet
is, mert biztos pontokhoz
kapcsolódik majd - szarufákhoz, fogópántokhoz,
vezetősínhez.

Légy te magad is élő templom!

Áldást vehetsz, áldás lehetsz!
Hív a kereszt, vár a kereszt!

A Léleké, Szentléleké!

Bűntől megtisztult szívvel haladj
Egy másik cég legjobb
A menny felé, hazád felé!
szakembere készíti, bár
már mondhatom, készítette a keresztet A dicső, égi Jeruzsálem
„természetesen” felajánlásból.
Énrám vár, terád vár.

Olyan külső segítségeket
kapunk, amiről sokszor még
álmomban sem gondoltam pedig álmomban, éjszakai
merengésemben, gondolataimban sokszor jutnak eszem- A kereszt elgondolkodtat
Ott majd a Bárány lesz a templom,
A lelkészlakás bejárati rész is
be dolgok amit előző nap, megújul, valamint a közeljöÉn kihez, mihez kapcsoló- A nagy Király, örök Király!
napokban elfelejtettem vagy
vőben neki látunk a déli tedok? Ki a biztos pont az
a közeljövőben meg kell tenraszt befedő torony építésééletemben?
nem, tennünk.
nek amire rozsdamentes
Gerzsenyi Sándor
acélból felkerül egy három
Mikor, és hogyan bírom ki
méter magas kereszt is.
az élet viharait?
Vissza a kereszthez….
A kereszt, ami jelképezi az
Isten Fiában Jézus Krisztusban földig lehajló szeretetét
és értünk bűnösökért átszegzett kezét. Amikor most a
villámvédelmet tervezgetjük
és a kereszt az, ami le fogja
vezetni a várható villámokat ez a munka azt hozta elém,
hogy Jézus Krisztus is egy
ilyen villámhárító, életmentő,

Mit ajánlok fel, hogy megismerjék a kereszt üzenetét?

A kereszt jó példa. Milyen
legyen a kereszt, miből legyen, ki fogja elkészíteni,
Akarok-e, tudok-e villámvillámvédelmet kell csinálni,
hárító lenni?
az erős szelet is birnia kell
Miért vagyok - csak díszodafönn, a rögzítését is meg
nek?
kell oldani, mihez és hogyan
kell felfogatni és még egy pár Még sok-sok kérdés - gonkérdés….
dolat van bennem.

Neked kedves Testvérem,
Barátom mi jut eszedbe a
Keresztről - Jézus keresztjéről?

Kereszt a faluvégen

Krisztusát leverték vad szelek,
csak a kereszt maradt meg sírvafájva:
belecsikordult mégis az éjszakába.
Csak a kereszt maradt meg,
a Falu keresztje,
a Mi keresztünk: a régi kereszt…
Fekete felhők bomlottak felette.
És a kereszt állt.
Hördült. Kiabált.

Próbáld meg megfogalmazni magadban a válaszokat
az előző kérdésekre is.

Rája, mint ódon templom régi muzsikája,

Ha megpróbálod, és én is
ezt teszem, akkor elindulhatunk a bensőnk megújulása
felé is.

Emlékszem még a szörnyű látomásra…

Én szeretném.

a Falu nyögve megindult az úton…

Révész Sándor

a Falu szíve vissza-orgonált.

viharok jártak a falu felett…
görnyedt háttal… és vállán a kereszt.
Wass Albert

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja
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Együtt kirándultunk július 12-18 között
Ez év elején felvetődött a
gyülekezet tagjai között, hogy
a nyár folyamán töltsünk néhány napot együtt egy kirándulás formájában. A felvetés után
körbe érdeklődtük a gyülekezet tagjait, hogy kiket érdekelne egy ilyen kirándulás; aztán
meg milyen elképzelések lennének. Így jött ötletként a szlovákiai testvérek tulajdonában
lévő Rácskova völgyében lévő
üdülő.

léptünk, hamarosan megálltunk pihenőt tartani, miközben
sofőrünk megvásárolta a szlovák utak használatához kötelező berendezést. Ez a berendezés azonban 20 km után elromlott. Megálltunk és próbáltuk megoldani a problémát,
ami azonban nem sikerült.
Lelkipásztorunk végül telefonon jelezte a szolgáltató felé a
bajt, akik aztán engedélyt adtak az első kisvárosig a továbbutazáshoz. Itt kicseréltük
Az üdülő gyönyörű övezeta berendezést egy újra, és
ben van a Magas Tátra szomezután már egész utunk folyamán nem volt gondunk vele.
Délután 5 óra körül érkeztünk meg az üdülőbe, ahol már
vártak bennünket. Gyors bepakolás után vacsora következett, majd pihenés, kisebb séta
a ház körül. Este félnyolctól
pedig áhítatot tartottunk sok
ének éneklésével, igei gondolatokkal, kellemes beszélgetészédságában, közel 1000 m sekkel. Késő este lett mire
tengerszint feletti magasság- aztán mindenki pihenőre tért.
ban. Lelkipásztorunk már többMásnap reggel az ebédlőször járt itt, így ő vállalta, hogy
ben találkoztunk reggeli melérdeklődik, aztán szervezi is a
lett, majd reggeli áhítat követkirándulást.
kezett, melyet a gyülekezet
Elsőre 45 fő jelentkezett tagjai közül tartottak a testvégyerekekkel és felnőttekkel rek. Ettől kezdve minden nap
együtt. Az időpont egyezteté- ez volt a menetrend: reggeli,
se, majd rögzítése után né- áhítat, gyors eligazítás az előthány fő máris visszalépett, tünk álló napra, majd elindulás
mivel a szabadság megoldása valamilyen kirándulásra. Este
nehézségekbe ütközött. Aztán öt körül visszaérkeztünk az
teltek a hónapok és többeknél üdülőbe, majd vacsora, féljelentkeztek akadályok. Végül nyolctól pedig esti igetanulmájúnius közepén összeültünk, nyozás a Zsoltárok könyve
hogy mit is tegyünk. Még akkor alapján, melyet lelkipásztorunk
sem volt biztos a létszám. Ak- tartott. Amikor ez véget ért
kor már lett volna busz is az néha még egy kis séta, vagy
utazáshoz, de a létszám miatt játék volt, majd lefekvés.
sokalltuk az egy főre jutó öszKirándulásaink helyszínei a
szeget. Végül kialakult a véglekövetkezők voltak:
ges létszám és ennek megfeleCsorba tó és a mellette lévő
lően érdeklődtünk tovább busz
után. Így történt, hogy az egye- Solisko hegyre libegővel való
temen keresztül nagyon ked- felmenetel;
vezményesen kaptunk járműDéménfalvi cseppkő és
vet.
jégbarlangok meglátogatása;
E nehézségek leküzdése
után július 12-én reggel 6 órakor útra készen ültünk a buszban és kértük Istenünk segítségét, hogy minden gond nélkül megérkezhessünk úti célunkhoz. Amíg a határhoz nem
érkeztünk nem is volt semmi
baj, ám amikor Szlovákiába

vár nézése, illetve a Prybilinai lat a 103. Zsoltár képezte. Jó
múzeumfalu
megtekintése. volt megérteni, hogy Isten néEste tábortűz az üdülőnél
pe hogyan járult az Úr színe
elé és ebbe a dicsőítő hanguIndulás haza Tahi tábor
latba hogyan vonta be a többiérintésével.
eket is.
Istenünk meghallgatta imádHarmadik este a hálaadó
ságainkat és erre a hétre megzsoltárokkal
foglalkoztunk.
felelő időjárással ajándékozott
Alapgondolatunk a 100. Zsolmeg bennünket. Vigyázott ránk
tár volt. Feltevődött ezen az
és semmi baj, baleset nem
estén, hogy vajon hogyan is
történt senkivel. A gépkocsira
állunk mi a hálaadásunkkal.
is vigyázott, és ahogy a vezető
Sokszor túlsúlyba kerül a sifogalmazott: a lelkész úr megránkozásunk,
panaszkodászentelte a buszt is és semmi
sunk. A zsoltáros nem feledkebaja nem lett.
zett el Istennel átélt dolgairól
A csapat minden tagja jól és ezért hálaadását is hozta
érezte magát és bár fizikailag Isten színe elé.
elfáradtunk de nagyon jól érezNegyedik este a bajba jutott
tük magunkat. Lelkiekben is jól
ember segítségkéréseivel fogtelt a hét, mert áldásos alkallalkoztunk. Mindannyian kerülmaink voltak. Jó közösség
hetünk ilyen helyzetekbe, amealakult ki mindenkivel. Súrlódályekben ezek a zsoltárok szüsoktól, feszültségektől mentelettek. A hívő ember hatalmas
sen érkezhettünk haza. Reméllehetősége, hogy nincs egyejük, hogy lesz még máskor is
dül a bajban sem. Valaki ott
ehhez hasonlóban részünk.
van mellette, aki tud róla még
a mélységben is. Hívjuk bátran
Esti foglalkozások témái őt és ő nem marad távol, bátorított a 40. Zsoltár versei ezen
Kirándulásunk estéit igeta- az estén.
nulmányozással zártuk. Ezen
Ötödik estén a bűnbánó
esték témái a Zsoltárok könyzsoltárok
kerültek elénk. Egyik
vére épült. A nyitó estén a 8.
legszebb
példája az 51. és a
Zsoltárt olvasta el lelkipásztorunk és felhívta figyelmünket, 32. Zsoltár. Dávid, aki Isten
hogy Isten csodálatos terem- választott eszköze volt bűnös
tett világát szemlélhetjük. Ott- állapotának körülményeit tárja
hon sokszor a rohanásunkban fel ezekben a zsoltárokban.
nincs elég időnk rácsodálkozni Milyen állapotba került, hogyan
mindarra, amit Isten szépnek érezte magát ebben az állapotés jónak alkotott. Ezen a héten ban és hogyan tudott szabaduszenteljünk időt arra, hogy ezt lást találni. Jó volt átérezni
Isten ma is felénk nyúló keis meglássuk.
gyelmét. Ő ma is megbocsát –
A következő estén a zsoltá- vallhatjuk, mert megtapasztalrok egy külön csoportjával hattuk. Merítsünk így erőt mi is
foglalkoztunk, az Istent dicsőí- az igéből.
tő zsoltárokkal. Az alapgondo-

túra a Bystra csúcsra – csak
10 fő vállalta. A többiek az
üdülő környékén kisebb kirándulást tettek.
Lomnic-Tátra, illetve Késmárk város nevezetességeinek
megtekintése;
Liptó-Hrádok

bevásárlás,

A Késmárki evangélikus templom lépcsőin.
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A Bystra megmászása
Már szerda este izgalommal
teli volt a hangulat a PécsSomogyi kicsiny csapat tagjai
között. Esti áhítat után sem
volt még biztos a létszám,
hogy kik is indulunk másnap
az embert próbáló túrára a
2248m-s Bystra csúcs megmászására.
A jelenlegi szálláshelyünk a keresztyénüdülő - 895 m-n
van, innen kellett megmásznunk a hiányzó szintkülönbséget. Végre eljött a várva várt
reggel – korábban megreggeliztünk és megkapta a 10 fős
csoport az ebédcsomagot is,
aztán „felkötöttük saruinkat” ami többnyire magas szárú
bakancsokból állt és 8.05-kor
nekivágtunk a kalandnak. Nem
tudtuk mi vár pontosan ránk,
de azt a „túravezetőnk” elmondta, hogy nagyon nehéz
lesz. Keskeny és meredek út
áll előttünk és jól gondoljuk
meg, ki milyen erőnlétben van,
és így mérlegelje a jövetelét.
Úgyhogy aki még bizonytalankodott, le is tett a dologról.
Már az út eleje is tele volt
megpróbáltatással az első egy
óra alatt háromszor tévedtünk
el, ugyanis hiába gondoljuk,
hogy a természet változatlan.
2004-ben volt egy óriási szélvihar a Magas Tátrában, ami
teljes erdőket csavart ki, és így
sok túra útvonaljelzése a fákkal együtt eltűnt. Nehéz volt
így nagyon a tájékozódás. Már
a túra elején egy fiatal hegy-

mászó jelöltünk kiesett, így 9- ösvényen, szinte függőlegesen
en folytattuk az utat.
a hegytetőre. Nagyon nehéz
volt ez a szakasz, de amikor a
A sok útkereséssel, több
hegyre felértünk tátva maradt
mint egy órát veszítettünk a kb.
a szánk a csodálattól. Tiszta
öt órásnak tervezett csúcsra
időt fogtunk ki, így messze
érésünkből.
elláttunk; a Lengyel határtól az
Az út valójában gyönyörű Alacsony Tátráig. A Magas
volt. Többször is előjött a Bibli- Tátra csúcsain hófoltok, kis
ai keskeny és széles út példája tengerszemek, patakok, völ– a keskeny út a göröngyö- gyek. Gyönyörű volt a látvány.
sebb, a meredekebb, a nehe- Kis pihenő után a gerincen
zebb, de mégis az a célba folytattuk utunkat a csúcsig.
vezető út. Így jártunk mi is, ezt Nagyon nehéz volt, de a láttapasztaltuk meg, éltük át vé- vány kárpótolt mindnyájunkat.
gig a túránk alatt.
A csúcson átfújt, lehűtött minAz út felfele a hegyre, mere- ket a hűs szellő. Hálát adtunk
dek és nehéz volt. Az elején Istennek, hogy baj nélkül felérmég erdőkön-mezőkön men- hettünk, az időjárásért, na meg
tünk keresztül, majd patakme- a csodálatos tájért, kilátásért.
der partján boróka bokrok kö- Rövid áhítatot tartottunk a
témaköréről,
zött vitt az utunk egyre feljebb. „versengés”
mindnyájan imádkoztunk és
Csoportunk egyre nagyobb elénekeltük a „Nagy vagy te
távolságban tudta csak követni Isten, nagy a te hatalmad”című
egymást, kinek-kinek tempója éneket. A nyolc férfi és egy női
szerint. Mindnyájan át kellett hang csodálatosan hangzott
lendüljünk a holtpontunkon. ezen a magasságon.
Kinéztünk magunknak egy-egy
A visszafele vezető út más
kisebb távot, célt, amit el akarvolt; nem volt könnyű az sem,
tunk érni.
de talán némiképp mégiscsak
Az utolsó talán legmerede- könnyebb volt, bár végig lefele
kebb szakasz előtt tartottunk jöttünk a meredek, csúszós,
egy hosszabb pihenőt, ahol keskeny ösvényeken. A cibevártuk egymást – a csúcs pőnk, lábunk nagyon igénybe
lábánál - és megebédeltünk. lett véve. Talán nem is volt
Két nagy hófolt tette itt elvisel- köztünk olyan, akinek ne lett
hetőbbé a déli hőséget. Vala- volna egy két hólyag, karcolás
mikor itt tó volt. 1800-1900m a lábán, ficam a bokájában,
magasságban már nem tudott térdében. A lefele vezető út
árnyékot adni semmi.
legemlékezetesebb
része,
Ebéd után elindultunk felfelé talán az volt, amikor a kataszta néhol egy pár lábnyi keskeny rófa sújtotta völgyön haladtunk
keresztül. Körülöttünk mindenhol kitört, összetört fák voltak,
óriási törzsek, gyökerek az ég
felé meredtek. Itt minden megmaradt a vihar után eredeti
állapotában, szörnyű látvány
volt, félelmetes. Úgy éreztem
magam, mint Ezékiel érezhetett a csontokkal teli völgyben.

Legemlékezetesebb
volt számomra a héten!
Felfele út a Bystrára.
A sok szép hegy és tiszta tavak.
A Bystra hegy 2248 m-es csúcsa
A felvonó és utána a hegymászás
Barlangok, felvonó, hegyek és
a csodálatos kilátás.
A fenyvesek és az ismeretlen
növények. Csodáltam Isten
hatalmát és nagyságát.
A nagy csendesség, nyugalom.
A hatalmas sziklaormok, amely
félelmetes is lehet, és védelmet is nyújt.
A Lanovka(felvonó) és a
Solisko hegy megmászása.
Nekem minden tetszett, de a
legjobb a barlang volt, érdekesek voltak a hegyek és a
táj is.
A közösség és a teremtett környező világ.
A patak menti sétánk, végig
szamócával olthattuk szomjunkat. A megszelídült, elterült
patakhoz letelepedtünk és az
előttünk járt alkotók építő
munkáját láthattuk.
Nekem nagyon tetszett a felvonó, a hegyek is nagyon szépek voltak. Minden tetszett,
amit láttunk. A barlang is csodálatos volt. A hegy tetején a
kilátás gyönyörű.

Itt a fenyő úgy megered, mint
nálunk a fű, csoportosan.
Kevés gyökérrel még a szikla
ormán is magasra nő. ÉrdeMire a táborunk bekötő útjákes a növényzet változása a
hoz érkeztünk, alig bírtunk a
magasságnak megfelelően.
lábainknak parancsolni.
A Bystra megmászása a legA több mint 10 órás út ke- emlékezetesebb, a cseppkőmény volt, de a látvány kárpó- barlang a legszebb emlék.
tolt fáradtságunkat.
A jó idő, amit ajándékba kapHogy újra felmászunk-e a
tunk egész hétre.
Bystrára a jövő titka, de az
idén már biztos nem.

A Bystra bátor meghódítói. A képet Eunika készítette.

Tóthné Eunika

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja
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Közel az Úrhoz
Prybilina, Soliskó, Csorba
tó, Poprád, Bystra, Lomnic,
Rackova Dolina, Késmárk,
Ezek a földrajzi helyek számomra már ismerősként hangzanak. Mikor az utazást terveztük, csak a hit erejére támaszkodhattunk.
Nem volt
kétséges, hogy a testvéri közösséggel tervezett út, jó lesz.
Ebben már van tapasztalatunk. Nyolc éve voltunk Erdélyben Füstös testvér vezetésével, mely út maradandó
élményt jelentett számunkra.
Azóta a remény éltetett bennünket, hogy lesz még folytatás. Eljött a folytatás. A terv
Szlovákia,
Rackova Dolina
J.A. Komenskéhó Baptista
üdülő, Tóth Zoltán lelkipásztor
testvér vezetésével. A kezdeti
lelkesedés után, 45 fő helyett
28 fővel indultunk. Nagy élmé-

nyeket éltünk át az Úr jóvoltá- A héten tanult énekünk, a 144. Zsoltár alapján:
ból.
Csodálatos napsütéses idő
volt, csodálatos magasságokat
másztunk meg. Az örökzöld
fenyők figyelmeztettek bennünket az örökkévalóságra, és
a természet szépsége Isten
szeretetére. A testvéri egység
Isten
jelenlétéről
beszélt.
Együtt énekeltünk, imádkoztunk, igét hallgattunk a zsoltárok nagyszerűségéről, miközben mi magunk is megteltünk
dicsérettel és hálával Isten
iránt. Fontos, hogy időközönként egységes gyülekezeti
kirándulást tervezzünk. Ebben
a tudatban ismét megerősödtünk. A jövőre tekintve tervezzük a hasonló kirándulást,megéri!
Ferencz Károly

1./ Áldott az Úr az én kőváram
Jól tevőm és oltalmazóm
Mentőváram, szabadítóm nékem
Pajzsom Ő és az a kiben bízom.
Refrén:
Uram, micsoda az ember,
Hogy tudsz felőle és gondod van reá.
Hisz olyan az ember, mint a lehellet
Napjai mint az átfutó árnyék.
2./ Közel van az Úr az Őt hívókhoz
Mindenkihez, ki hűséggel hívja Őt
Teljesíti az Őt félőknek vágyát
Meghallgatja kiáltásukat. Refr.
Új éneket éneklek most néked
Ki segítséget adsz a kiáltóknak
Megmenti az ő szolgáját Isten
Megóvja a gonosztól. Refr. 2x

A kirándulók. Háttérben a Csorba-tó
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„Átköltött szavak”
A kis Ferikének két teknősbékája van
otthon. Mindenkinek büszkén mutogatja
Hurrá, támadt egy gombajó ötletem! –
a kedvenceit: Ott a kettősbéka!
ujjongott Jutka. (bombajó)
Esztike öltözködött. Felvesszük a jegyPetra megrémült a teájában uszkáló
zőcipőt? (Az apuka az önkormányzatnál
citromfoszlánytól: Jaj! Egy hepihal úszik
dolgozik.)
a teámban! (ebihal)
Született egy kistesóm, nagyon pösze
orra van.

Abigél két éves hugicájával foglalkozik:
Látod, Rebeka, ez itt a nagypali, ide
szokták tenni a fotelokat! (nappali)

Brrr, olyan hideges vagyok! – didergett
Petra.

Gondolatok:
Reinhard Abeln: Szerencsére
vannak unokáink c. könyvéből

A gyerek lelke szent, és amit elé adunk,
annak legalább is a tisztaság szintjén
kell lennie. (Johann Gottfried Herder).
Ahol gyerekek élnek, ott az aranykor.
(Novalis).

A paradicsomból három dolog maradt
meg számunkra? A csillagok, a virágok
és a gyermekszemek: (Dante Alighieri).

A gyermek olyan, min egy könyv, olvasni lehet benne, de írnunk is kell bele.
(Peter Rosegger).

Minden gyermek arról szóló üzenet,
hogy Isten még nem mondott le az emberiségről. (Rabindranatath Tagore.).

A gyermek az eleven öröm közöttünk.
(Victor Hugo).

A gyermekek Isten legnehezebben
megfejthető rejtélyei, de a szeretetnek
sikerülhet a megoldás, ha erőt vesz
magán. (Friedrich Hebbel).
A gyerekeket és az órákat nem szabad
folyton felhúzni. Engedni kell őket járni
is. (Jean Paul).

Azok cselekszenek jól, akik megőrzik
gyerekeikben azt a képességet, hogy a
kis dolgoknak is örülni tudjanak.
(Jeremias Gotthelf).

Mosolyod!
Mely szívből fakad aranyozza be arcodat.
Mosolyod nem kerül pénzbe
Mégis sokat ér testvéred szemében
Gazdagítja azt, aki kapja
S nem lesz szegényebb az sem aki adja,
Pillanatig tart csupán
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag
Hogy nélkülözni tudná
És senki sem oly szegény
Hogy meg ne érdemelné.
Ami igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedőnek
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem.
Mert csak abban a percben van értéke.
Amelyben arcodon megjelen
És ha ezután olyannal találkozol
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
légy nagylelkű, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb
Szüksége a mosolyra, mint annak,
Aki azt másnak adni nem tudja.

Könnyebb a gyereknek tíz forintot adni,
mint jó példát. (Népi közmondás.)
Aki már a földön poklot akar teremteni
az emberek számára, elég ha mindent
megenged nekik. (Graham Greene).

Augusztus: Balaton NET Augusztus 26-29 csütörtöktől –
vasárnapig Balatonszemesen találkozhatunk
Szeptember: Női konferencia (gyermekekkel)
Szeptember 25. szombat Balatonszemesen találkozhatunk
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