REMÉNYSÉG
„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig
kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen
mindörökké”
János 14:15
A Pécs-Somogyi
Baptista Gyülekezet lapja

2010. május

A Szentlélek eljövetele

EMBEREK
Mennek haza, lelkükben – látomnincs ablaka a napsugárnak.
Szemükre szállt egy szürke fátyol,
s bűnné kövült bennük a bánat.
Ha néha gondűző vasárnap
a templomba egy-egy betéved,
szeme üres, tartása fáradt,
s mindegy neki miről beszélnek.
ÉN ISTENEM, de sokszor álltam
üres szóval én is eléjük!
Ritkán láttál belső szobámban
tusakodni, szenvedni értük.
LÉLEKRE és erőre vártak,
s bölcselkedtem, csakúgy,
mint mások,
üres szavak zengése vádol
s lélektelen hangoskodások.
Megkötözött emberi lelkek

7. évfolyam 3. szám

Amikor elérkezett pünkösd napja,
ugyanazon a helyen mindnyájan
együtt voltak.

Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának,
Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának, EgyiptomEgyszerre olyan zúgás támadt az ég- nak és Líbia Cirene körüli részének
ből, mintha csak heves szélvész köze- lakói, a Rómából való zarándokok,
zsidók és prozeliták, krétaiak és araledett volna, és egészen betöltötte a
bok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön
házat, ahol ültek.
hirdetik Isten nagy tetteit."
Majd lángnyelvek jelentek meg nekik
szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a
Szentlélek, és különböző nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek
szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg
verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén
hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: "Hát nem mind galileaiak, akik ott
beszélnek? Hogyan hallja hát őket
mindegyikünk a saját anyanyelvén?

Ap. Csel 2:1-11

bilincsüket jajgatva rázzák…

A „Reménység”-ből

Mikor oldja fel végre őket
győzelmesen hit és imádság?

2. oldal

Mózes az Isten jelenlétében

Oldd fel, URUNK, szívünket, szánkat!

3. oldal

Teljetek meg Lélekkel! A galamb átrepült a vízsugáron

Hadd hallja meg szenvedő néped:

4. oldal

Ma péntek van, de közeleg a vasárnap, Mennybemenetel

van kegyelem ma is Tenálad!

5. oldal

PÜNKÖSD, Kórusverseny

6. oldal

A mi Húsvétunk!

7. oldal

Meglepetés Pécsről!

8. oldal

Édesanyám, édesapám; Kis angyalkák

9. oldal

ÖRÖMÜNNEP-MENYEGZŐ; Aranymenyegző

Áradj le ránk, teremtő LÉLEK!

Füle Lajos

10. oldal

Építkezünk, Az építőkre figyeljetek

11. oldal

Illés válságban, majd talpra állítása, Hitünk

12. oldal

Gyermekeknek, Gyerekszáj

2. oldal

REMÉNYSÉG
dr. Martin Schacke: Mózes az Isten Jelenlétében

A Hórebet Isten hegyének tűz Ő mindenben, ami nem illik azt, hogy hogyan, már nem jelenléte megtapasztalásának
nevezik. Ennek is külön jelentősége van. Nem a földrajzi
fekvéséért és nem is valamilyen kiváló tulajdonságáért
kapta ezt a nevet. A Hóreb
azért lett Isten hegye, mert
maga Isten szállott le rá, és
azért, mert ezen a hegyen
vonta Mózest az ő jelenlétébe.
II. Mózes 3:2: „És megjelent
néki az Úr angyala tűznek
lángjában egy csipkebokor
közepéből, és látta, hogy íme
a csipkebokor égett; de a csipkebokor meg nem emésztetett.”
Közelebbről Jahve angyaláról
van itt szó. Kicsoda ő? – Mózes V. könyvében ismételten
váltakoznak ezek a kifejezések: Jahve angyala – Jahve –
Isten.
Pl. I. Mózes 16,7 és 13; - I.
Mózes 31,11 éa 13; - II. Mózes
3,2; - II. Mózes 4,6. – Isten,
különböző megjelenési formáival találkozunk itt. Megkülönböztetik a kifejezések az elrejtőző és a magát kijelentő Istent, s ezek a megkülönböztetések Isten lényébe nyúlnak
bele és kétségkívül a Krisztusban lévő egységre és különbözőségre mutatnak rá. Ő egy
személyben valóságos Isten
és valóságos ember. Fiú és
ugyanakkor Isten. Ez az egység és szétválasztás a mi véges értelmünknek felfoghatatlan.
Tűzláng jelzi Jahve angyalának jelenlétét. De a továbbiakban megtudjuk azt is, hogy
maga Jahve volt ott. A tűz
lángja a csipkebokorban Isten
dicsőséges jelenléte. Emésztő

bele az Ő jelenlétébe. A csipkebokorban ég a láng, de a
bokrot nem emészti meg. Azt
mondja ez nekünk, hogy Isten
a jelentéktelenben, az alkalmatlanban és értéktelenben
jelenik meg. – Mire is jó egy
csipkebokor? De különös, a
csipkebokrot nem emészti meg
a láng, azaz a jelentéktelen
továbbra is jelentéktelen, az
alkalmatlan, az értéktelen,
pedig értéktelen marad. Az
ember semmi voltát Isten jelenléte nem szünteti meg. Isten dicsősége azonban átveheti ezeket a semmiket, jelentékteleneket, alkalmatlanokat,
haszontalanokat. Kívülről megmarad annak, ami, bensőjében
azonban Isten közelségébe jut,
vele egybekapcsolódik.

ismerjük; hogy ez miként történt, arról nem olvasunk. Mi a
célja Isten dicsősége megjelenésének? – A csipkebokor
története felel erre a kérdésre
és fedi fel ugyanekkor az isteni
dicsőség megnyilatkozásának
alapgondolatát. Mindig szabadítást jelent a szükségből és
rombolásból; megmenekülést,
hogy jelenlétébe vonhasson.

II. Mózes 3, 3-5 „S mondta
Mózes: Odamegyek, hogy
lássam a nagy csodát, miért
nem ég el a csipkebokor. És
látta az Úr, hogy odament
megnézni, és szólította őt Isten
a csipkebokorból, mondván:
Mózes, Mózes. Ez pedig
mondta: Imhol vagyok. És
mondta: Ne jöjj ide közel, oldd
le a te sarudat lábaidról; mert a
Ez történt a csipkebokorral. Ez hely, amelyen állsz, szent
történt Mózessel és ez történik föld.”
velünk is. Ebben a megjeleIsten jelenlétét nem közelítheti
nésben Isten jelezte már azt is,
meg testi kíváncsiság. Nem
mivé akarja Mózest tenni. Ditapasztalhatja meg a kíváncsicsőségének hordozója és jeság Isten dicsőségét, titkában
lenlétének
bizonyságtevője
még csak bele sem tekinthet.
legyen. Önmagában Mózes
Isten jelenléte szentséget köugyanaz marad, aki volt, havetel. A test nem tud vele tartaszontalan,
alkalmatlan
és
ni. „Szentek legyetek, mert én
esendő semmiség. De Isten
szent vagyok” (III. Mózes
dicsőségétől áthevítve hasz11,45; I. Péter 1,16). Elengednálható eszközzé válik Isten
hetetlen követelmény ez. De
kezében. Ez a csipkebokor
szigorúan véve, ezt a szentsétörténete, amit az Újtestamenget, amelyet Isten jelenléte
tumban is megtalálunk. „Ez a
megkíván, csak maga Isten
kincsünk
cserépedényekben
teremtheti meg. Hogyan lehetvan.” (II. Kor. 4,7).
ne másként az „alkalmatlanból”
A csipkebokor történetében és a „semmiből” valami, ami
hallunk először határozott for- néki megfelel?
mában Isten dicsőségének
Mózes beállítottsága a szent
megnyilatkozásáról. Már az
Isten és jelenléte számára úgy
Ap. Csel. 7,2-ben is olvasunk
is megmutatkozott, hogy paarról, hogy Isten dicsősége
rancsára levetette saruját. A
megjelent Ábrahámnak, de
saru a mi járás-kelésünkre
mutat, egész életmódunkat jelenti.
Ha ez a világ szerint igazodik, akkor Isten jelenlétével nem fér össze.

ez valóban fontos előfeltétele,
amelyet legtöbbször alig vesznek figyelembe. Mózes először
azt hallja meg, hogy a nevén
szólítják. Isten jelenléte semmiképpen sem valami általános, meghatározhatatlan boldog érzelem. Nem, sokkal
személyesebb ennél. Isten
jelenléte személyes kapcsolat
Istennel. Isten az egyénre, az
egyesre fekteti a súlyt. Ezért
szólítja Mózest kétszer a nevén. Jelenlétének fontos vonását ismerteti meg ezzel: a bizalmas kapcsolat jellemvonását. Isten négyszemközt akar
lenni velünk és így akar velünk
beszélni.

Mózes! Mózes! Ez Isten elhívása. Mózes eddig nem hallott
hívást. Most azonban hallhatta
a személyes megszólítást.
Isten személy szerint hívta őt.
Kezdetben Mózes még azt
gondolta, hogy az ő atyafiai
megértik, hogy az Isten az ő
keze által ad nekik szabadulást; de azok nem értették
meg” (Ap. Csel. 7,25). „Azt
gondolta”, de Isten akkor még
nem hívta el. Most, negyven
évvel később már nem elgondolta, de határozottan meghallotta Isten névszerinti elhívását. Minden buzgóság és igyekezet hiába való, ha az elhívás
nem Istentől jön.
Mózes már mint Ábrahám utóda is minden bizonnyal Isten
elhívottja volt, de Isten szolgálatára külön elhívásra volt
szüksége. És amikor a hívás
eléri, az nem váltott ki benne
érzelmi felbuzdulást. Ez ma is
éppen úgy van, mint Mózes
idejében volt. Isten elhívása
fokozottan érezteti velünk saját
nyomorúságunkat és gyengeségünket, alkalmatlanságunkat
és csődünket.
II. Mózes 3,6: „És mondta: Én
vagyok a te atyádnak Istene,
Ábrahámnak Istene, Izsáknak
Istene és Jákóbnak Istene.
Mózes pedig elrejtette az ő
arcát, mert félt az Istenre tekinteni.”

Le a saruval! – Az
50.zsoltár
23.
verse szerint: „Aki
helyesen rendezi
útját, annak mutatom meg Isten
üdvösségét.” (Szószerinti (folytatás a következő számfordítás) – Isten ban)

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja

3. oldal

„Teljetek meg Lélekkel!”
Ef 5:18.
daná ezt az örök problémát. Erről az önáltatásról beszél az apostol.
Ős-ellenségünk, a sátán nagy „bűvész”,
valósághű utánzatok produkálására képes. Ilyenekre gondolok:

Bor és Szentlélek - paradox páros,
meghökkenünk, amikor olvassuk, mert
váratlanul szinte képtelen gondolatokat
indukál elménkben, szívünkben. Az a
tény, hogy Pál apostol együtt említi a kettőt, mégis arra enged következtetni, hogy
lennie kell valamilyen hasonlóságnak a
kettő között, illetve e két dolog hatásai,
következményei között.
Vizsgáljuk először a mondatnak ezt a
részét: „A borral léhaság jár együtt”! A
„léhaság” /görögül ASZÓTIA/ jelentését
más és más fordítók így adják vissza:
„kicsapongás”, „bujálkodás”, „fényűzés”,
„menthetetlen romlás”. Érezzük a negatívumok súlyát.
„A-SZÓ-TI-A”. – A szavak elején szereplő A-betű, vagy A-szótag a görög
nyelvben gyakran fosztó-képzőt jelent: talan, -telen, valaminek a hiánya. – Csekély eszköztáram nem teszi lehetővé,
hogy kiderítsem, mi a jelentése az
„ASZÓTIA” kifejezés „SZÓTIA” tagjának.
Bátorkodom tehát azt mondani, hogy a
„léhaság” valami nagyon fontos, nagyon
lényeges dolgot akar pótolni, például az
alkohol rabjának az életében.
A hasonlat üzenetét bogozgatva tehát
kijelentem, hogy a Szentlélek gazdagító
jelenlétét és munkáját semmi mással nem
lehet pótolni. Sem az alkohol, sem akármilyen drog, vagy stimuláló szer nem adja
meg , nem adhatja meg azt, amit kizárólag a Szentháromság Isten, pontosabban
az Atya, a Fiú, valamint a Szentlélek tud
bele tölteni az ember életébe.
Már a szemináriumban megtanultuk az
egyházatyai bölcsességet, mi szerint minden emberben ott van egy Isten-alakú
vákuum, melyet kizárólag csak Isten képes betölteni – önmagával. A „teljetek
meg Lélekkel!” mondás ezt juttatja
eszünkbe.
Ezek szerint az Ef 5:l8-ban említett bor /
és bármilyen más fizikai vagy szellemi
ajzószer!/ csak „olyan, mintha” megol-

Prófécia - jóslás, jövendőmondás
2Pt 1:19 - Ez 22:28
Apokaliptika - futurológia
Zsid 1:1
Élet-szentség - szenteskedés
2Tim 4:1-2 - 2Pt 3:3-4
Kipróbált hit - vallásoskodás
2Tim 3:5
Kegyetlen közbenjáró - bálványimádás
1Tim 2:5-6
Nagyképű okoskodás - alázatos bölcsesség
1Kor 2:12-16
Bor, vagy Szentlélek? – veti föl a nagy
problémát az apostol. Majd sürgetően
parancsolja: „Teljetek meg Lélekkel”! Ennek a felszólításnak: „Teljetek meg!” –
összetett jelentése van. A forrás Isten,
illetve az ő Szentlelke. Ő az, aki /
szuverén módon/ kiárasztja, adja, tölti,
betölti Lelkét, vagyis telíti a hivő ember
lelki-szellemi /belső/ életét.
Én pedig lehetek az edény. Csak úgy
valósulhat meg a „Teljetek meg!” nemes
folyamata, amennyiben
1. Egészen üres /kiüresített/ az
edény. – A Szentlélek ugyanis nem
hajlandó elegyedni semmi /senki/
mással.
2. Az edény egészen tiszta, megtisztult, megtisztított. – Jézus Krisztus
vére, üdvözítő kegyelme által.
E kettős ténymegállapítás a teljes
Szentháromságra vonatkoztatva is érvényes. Szívünk trónja egyszemélyes ülőhely. Vagy Isten /Jézus Krisztus/ foglalja
el, vagy valaki /valami/ más.
Jézus azért nevezi magát Világosságnak, mert ha bevonul az ember szívébe,
az egész emberi életet áthatja az ő fényének ragyogása. E minta szerint mondhatjuk a pünkösdi szentenciát: Aki betelik a
Szentlélekkel, az az ember a Lélek uralma alá, vezetése alá, átformáló hatalma
alá kerül.
A baptistákat úgy ismerjük történelmükből, hogy befogadták Isten Szentlelkét, és elhatárolták magukat az „idegen”
szellemtől, a „hamis” és „más” lélektől.
Hitelődeink nem voltak bigott fanatikusok,
hanem józanul buzgó szolgái Istennek,
egészen átadottak, holtig hűek, Szentlélekkel telt életűek. Meg sem haltak a végén /az már a megtéréskor megtörtént/,
hanem „átmentek a halálból az életbe”.
G.S.

A galamb átrepült a vízsugáron
A galamb átrepült a vízsugáron,
- még alkonytájt is tikkaszt a meleg –
a galamb átrepült a vízsugáron,
és szárnyáról most finom csepp pereg.
Áradt a víz az öntöző torkán,
éledt a fű, levél, virágsereg,
akkor jelent meg a galamb a légben,
és szárnyával ijedten verdesett.
Számára tán Niagara e vízár,
szárnyat tördelő, földre leverő,de érezte, hogy vonzza, mint a mágnes,
s feszült a szárnyban az a csöpp erő.
És belerepült bátran a sugárba,
s nem tört a szárnya, földön nem hevert,
de felüdülve szárnyalt a magasba
a kis galamb, amely repülni mert.
Ha jön a Lélek új, nagy áradása,
tikkadt földünkön ha végigseper,
boldog a szív, amelyik megriadtan
félre nem ül, hanem repülni megy.
Ha jön a Lélek új nagy áradása,
tikkadt földünkön amíg áthalad,
összetöri, aminek törni kell,
de nem töri össze a szárnyakat.
Repülj szívem hát sodrásba bátran,
boldog vagy, ha indulni nem remegsz,
mert aki átjár, s felüdít e vízár,
az életéből áldás permetez.
Molnár Gyula

REMÉNYSÉG

4. oldal
Ma péntek van, de közeleg a vasárnap.
(egy Afro amerikai pásztor jegyzeteiből..)
Péntek van. Jézust elfogják a
kertben ahol imádkozik.

Nézd a római katonákat ahogy Istentől felülről lefelé kettéhaátszegzik Uram kezét és lábát. sad, mert közeleg a vasárnap.

De eljő a vasárnap.

Halld Jézusom kiáltását:
Atyám bocsáss meg nekik!

Péntek van. Jézus ott függ a
kereszten.

Péntek van, de közeleg a vasárnap.

Gyászol a menny, a pokol pedig ünnepel.

De eljő a vasárnap.

Péntek van.

Péntek van. Jézust megverik,
kigúnyolják, és leköpdösik.

Jézus ott függ a kereszten,
véresen, haldoklik.

De azért péntek van és nem
tudják hogy közeleg a vasárnap.

Péntek van. A tanítványok
rejtőzködnek, Péter pedig
megtagadja az Urat.

De közeledik a vasárnap.

De közeleg a vasárnap.

Péntek van.

Péntek van.

A római katonák bőrszíjból
készült korbáccsal ostorozzák
Urukat a végén csont, fém és
üveg darabkákkal, amelyek a
húsát tépik.

Elsötétül az ég, megrendül a
Föld és aki nem ismer bűnt
bűnné lett értünk.

És azon a szörnyű napon 2000
évvel ezelőtt, Jézus Krisztus a
dicsőség Ura, Isten egyszülött
Fia, az egyetlen tökéletes ember meghal a golgota keresztjén.
A sátán azt hiszi eldőlt a harc.

De a vasárnap közeleg.

A Szent Isten kiönti haragját a
tökéletes áldozati Bárányra,
aki így kiált:

Péntek van. Látod felmenni a
Golgotára vérben úszó testtel.

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!

És Eljött a vasárnap!

Látod a hátába fúródó keresztet, amint összeroskad a teher
alatt.

Micsoda szörnyű kiáltás. De,
közeleg a vasárnap.

Péntek van, de közeleg a vasárnap.

Jézus halálának pillanatában a íme, eljött a vasárnap.
templom kárpitja, mely elváÉs leszáll az Úr angyala és
lasztja a bűnös embert a Szent elgördíti a sírboltot lezáró követ.

Péntek van.

Péntek van.

Igen. Vasárnap van.
Az Úr angyala ott ül az elgördített kő tetején. A sírboltot őrző
katonák pedig reszketnek.
Mivel vasárnap van.
És a Bárány, aki némán tűrte
mészárlását, íme Júda feltámadt oroszlánja.
Mert ő már nincs itt - mondja
az angyal.
Ő már feltámadt.
Vasárnap van és a megfeszített, feltámadt Krisztus legyőzte a halált, a poklot és a sírt.
Vasárnap van és Íme minden
megváltozott.

Biztos, hogy elpusztult az Isten
A kegyelem korát éljük.
fia. De még csak péntek volt.
Hajnaltájt a hét első napján
hatalmas földrengés támadt,
de nem csak a föld remeg,
mivel

Amint Isten kiárasztja kegyelmét mindazokra, akik a golgotán megfeszített Bárányhoz
kiáltanak. Ingyen jár a kegyelem mindazoknak, akik hiszik
hogy Jézus meghalt a golgota
keresztjén, eltemették és feltámadt.
Mindez azért, mert vasárnap
van.

Mennybemenetel ünnepén:
Felemeltetett és elment, mi itt maradtunk, mégis velünk van
Mennybemenetel ünnepe a
húsvét ünnepe utáni ötödik
vasárnap hetének csütörtökére
esik. A keresztény egyház azt
ünnepli ezen a napon, hogy
Jézus eltávozott a földi világból, felemeltetett, és elment
közülünk azért, hogy jelen lehessen közöttünk minden na-

pon, a világ végezetéig. Bolla
Zsuzsanna írása.

hallhatták, találkozhattak vele,
megérinthették. Nem csak a
tanítványok, hanem mások is.
Azt nem tudjuk pontosan, öszFelemeltetett és elment
szesen hányan találkoztak
vele élete folyamán, de ahoEgyszeri és mindennapi tagyan mi is az emberi lét korlálálkozások
tai miatt korlátozott számú
ismerőssel bírunk, így vele is
Amikor Jézusban Isten emberkorlátozott számú ember találré lett, néhányan láthatták,
kozhatott.
Feltámadása és mennybemenetele óta azonban hisszük és
tapasztaljuk, hogy ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek az
ő nevében, Jézus jelen van
közöttük. Mi a feltámadott Úr
valóságos jelenlétét élhetjük
meg imádságról imádságra,
istentiszteletről istentiszteletre.
Ehhez azonban az kellett,
hogy eltávozzon a földi valóságból, az emberi lét dimenzióiból, térből és időből, de erre
azért is volt szükség, hogy ne

csupán néhány ember, hanem
mindenki, aki segítségül hívja
őt, megtapasztalhassa jelenlétét. Az imádság erejével hihetünk benne és megtapasztalhatjuk valóságát.
A feltámadása után a tanítványainak még megmutatkozó
Krisztus tehát elbúcsúzott és
visszatért az Atyához, hogy
egyedüli közbenjáróként intézze ügyünket. Nem örökre vált
el tőlünk, hiszen ahogyan egykor tanítványai felfelé, az ég
felé nézve (ApCsel 1,1-11)
búcsúztak tőle, amikor felvitetett tőlük a mennybe, úgy kell
nekünk is ezen a napon és
minden nap, az Úrra néző hívő
gyülekezetté válnunk.
www.kereszteny.hu
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Krisztusban új teremtéssé válni
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre.”
2. Korinthus 5:17.
Tavasz van, és körülöttünk a
természet, megújulását éli nap
mint nap. Jól esik kimenni és
sétálni egyet, látni, ahogy a fák
rügyet hoznak, majd virágot és
levelet. Látni, amint a csupasz
föld, amely a télen élettelennek
tűnt, most napról-napra zöldebb. Hallgatni a madarak gyönyörű énekét, melyek a Teremtőt dicsőítik. Egyszóval: megújul minden körülöttünk.
Aztán itt van, néhány hét
távlatában mindössze, a húsvéti üzenet, mely az új életről, a
feltámadásról beszélt nekünk,
és amit úgy hirdettünk, hogy
nekünk is reménységet adott,
akik korábban reménytelenségben éltünk. Ez az új élet már
többről beszél nekünk, mint a
tavaszi megújulás.
De még van valami: visszaemlékszem néhány évvel ezelőttre, amikor gyermekeim
születtek, arra a várakozásra,
ahogy vártuk érkezésüket,
ahogy készültünk erre a fontos
eseményre. Amikor aztán végre megérkeztek, és beléptünk
otthonunkba egy-egy új élettel
a kezünkben, csak néztük a
csodát a kezünkben, amit Isten
ránk bízott. Amikor már a harmadik érkezett haza, a két nagyobbik körültáncolta és már
játszani is akartak vele. Egy új
élet indult el a családban.
Miért is beszéltem itt ennyit
az új élet fizikai látványáról?
Mostani igénk is újról beszél,
de ez valami különleges. Egy új
élet születéséről beszél, de
ugyanakkor egy régi haláláról.
Ez valahogy nagyon nem tetszik nekünk, mert hírtelen arra
gondolunk, amikor egy új élet
születésénél valaki azzal szembesül, hogy közben az, aki
eddig hordta, aki fel kellene,
hogy nevelje az új életet, közben meghalt. Már pedig mind
az, ami az elmúlást hozza
elénk, szeretnénk elkerülni. De
most az Ige másról beszél nekünk.
Jézus mond egy példát számunkra a gabonamagról. Ha a
kamrában, a zsákban marad,
nem fog belőle új élet indulni,
de hogyha a földbe kerül, akkor
valami csoda történik vele. A
földben a mag elrothad, megsemmisül, de belőle egy új

növény, egy új élet indul el,
amely aztán sokszoros termést
hoz az egy gabonamag halála
által. Az apostol arról beszél
nekünk, hogy valami hasonló
folyamatról kell beszéljünk a mi
esetünkben is. Valaki – Krisztus – halálba adta önmagát,
azért, hogy akik hisznek benne,
új életet nyerhessenek.
De miért is van szükség új
életre? Ahhoz, hogy ezt megértsük, először meg kell néznünk a régit, mi a baj azzal?
Miért nem jó, miért kell az meghaljon? A Biblia azt mondja
számunkra, hogy a régi, az
testi, amely telve van kívánságokkal, bűnökkel. Akarjuk mi a
jót, de hiába, mert minden igyekezetünk ellenére is csak a
rossz jön ki belőle. Hányszor
halljuk, hogy de hát jót akartam! El is hiszem, de sajnos
valami nem jól sikerült. Aztán a
hibát helyre hozni, néha nagyon sok kínba kerül. Az apostol a római levélben rá is mutat
számunkra erre a nagy gondunkra, majd fel kiált, hogy
kicsoda szabadíthat meg ettől
az állapottól. Van egyáltalán
menekülés? Majd egy verssel
lejjebb azzal kiált fel, hogy „…
hála a mi Urunknak Jézus
Krisztusnak”, aki által van megoldás. A régi életünk az csak
ezt tudja kihozni önmagából.
Ez a régi halálba kell kerüljön,
ahhoz hogy az új elő törhessen. Pál ezt mondja a Galata
levélben,
hogy
Krisztussal
együtt keresztre feszíttettem,
élek többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus. Hát ez a
csoda. Pál akkor még nem halt
meg fizikailag, nem lett keresztre szegezve, de megértette,
hogy azért a régi Pálért –
Saulusért – aki annyira buzgó
volt, hogy képes volt a Krisztusban hívőket üldözni, nos ezért
a Pálért Krisztus meghalt. Aki
pedig most él, az már nem
üldözi Krisztus követőit, hanem
maga is annak a Krisztusnak a
szolgálatába adta életét. Meghalt immár a régi természet és
egy új kezdődött.

lyik a másikat megbántja, beleköt, és csak a hibákat látja,
amit aztán jól kinagyít; az az
élet van benned? Amely naponta lázadozik minden ellen
ami Istenről szól? Jó lenne, ha
ma elgondolkodnál egy kicsit
önmagadon, mi lesz ennek a
vége? A Biblia feltárja előttünk,
hogy ez az életmód mivel Istentől távol van, romlásba, pusztulásba viszi az embert. Ezért kell
az új életre törekedni. Amikor a
kereskedelemben ma egy új
árut forgalomba helyeznek,
akkor a régit vagy kivonják a
forgalomból, vagy leakciózzák,
mondván, hogy már az új a
fontosabb. Ettől meg kell szabadulni gyorsan, még ha olcsóbban is. Nekünk is meg kell
szabadulni a régitől, gyorsan.
Láttuk, hogy a régi mire képes, de vajon mit jelent az új?
Az új életről azt mondja a fenti
ige, hogy Krisztusban van. Ez a
legfontosabb jellemzője, amely
mindent eldönt és meghatároz.
Azért halt meg Krisztus, hogy
adjon lehetőséget az új élet
létre jövetelének. Az új immár
nem lázad Krisztus ellen, mert
Ő maga él benne, irányítja
életét. Az új képes lemondani
önmagáról a másik érdekében,
képes áldozatot hozni és nem a
maga előnyére törekszik; más
célok irányítják, határozzák
meg életét. Krisztus él benne
és ez mindennél fontosabb.

Szeretném, ha ma megértenéd, hogy erre a krisztusi életre
van szüksége mindenkinek.
Ebben a mai világban is csak a
krisztusi élet képes győzedelmeskedni. A történelem folyamán azért tudott Isten népe
győzedelmeskedni, mert mindig
voltak olyanok, akiknek fontos
volt a krisztusi élet megélése.
Csak ez az élet képes győzelemre vezetni minket is. Törekedjünk erre, engedjük, hogy
Krisztus irányítsa életünket, és
ő határozza meg életünk célját.
Isten ajándékozzon meg téged
ezzel az új élettel és engedd,
hogy Ő vezessen naponta Isten
országa felé, azért hogy elÉrted már kedves olvasóm, mondhasd te is, hogy a régi
miért kell a régi meghaljon? elmúlt, élek többé nem én,
Kérdezem, hogy vajon benned hanem él bennem a Krisztus.
mi lakozik? Még mindig a régi
Ámen!
életedet éled, azt, amely Isten
tz
nevét megveti, káromolja, ame-

KÓRUSVERSENY
ABBAN AZ ÉVBEN Szokolay
Sándor Cantate Donimo című új
műve volt a Debreceni Nemzetközi Kórusverseny egyik kötelező darabja. Első olvasásra nehezen megformálható, szertelen
zenének tűnt, de aztán lassan
kialakult bennem egy elképzelés,
és ezt sikerült a kórustagokkal is
elfogadtatnom.
AMIKOR LEJÖTTÜNK a pódiumról, a szerző átölelt, és a rá jellemző átfűtöttséggel, lelkendezve
mondta: „Pontosan így gondoltam! Megérezted, hogy azt a
mindent felülmúló örömöt akartam kifejezni, amit Jézus Krisztus
diadalmas feltámadása jelent
számunkra. Bele akartam kiáltani
a világba, hogy az élet győzött a
halálon, hogy nem a sír a végállomás, hogy létünknek csodálatos perspektívája van!”
TALÁN tovább is lelkendezett
volna, de ekkor az egyik alt énekesünk odatuszkolt egy fiatal nőt,
és így bíztatta:
„Mondd el a szerzőnek meg a
karnagynak is, amit az előbb
nekem mondtál!”
Nem mindennapi vallomás következett: „Engem vallástalanul neveltek – kezdte megilletődve –
ezért sokáig a filozófusoknál kerestem választ az élet nagy kérdéseire. Aztán a keleti vallásokat
tanulmányoztam, legutóbb már a
szekták összejöveteleire is eljártam. De csak most, a Cantate
Domino hallgatása közben találtam meg azt, amit annyira kerestem. Mert ilyen önfeledten, ilyen
tiszta szívből csak az tud örvendezni, aki valami csodálatos,
nagy titok birtokában van. Tudom
már, mit kell tennem. Keresztény
akarok lenni.”
SZAVAIT döbbent csend követte.
AZTÁN MEGSZÓLALT VALAKI
a körénk sereglett kórustagok
közül: „Én már éneklés közben is
éreztem, hogy valami nagy dolog
történt. De hogy ekkora….?”
Dobos László
Hittudományi főiskolai tanár
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A mi Húsvétunk
Húsvét vasárnapján 2010.04.04-én köz- történt. Ideiglenesen helyezték a sírba,
hogy gyorsan eltemethessék, csak egy
tünk volt
követ hengerítettek a sír elé. Be se balDr. Mészáros Kálmán elnök testvérünk
zsamozták. Húsvét reggel vitték a kenetefeleségével, és két kisgyermekével.
ket a kor szokása szerint a balzsamozásIgehirdetői szolgálatának kezdetén öröm- hoz, hogy méltóképpen megsirassák,
mel köszöntötte a régi ismerősöket és új
meggyászolják Jézust. Közben arra gonarcokat egyaránt. Már régen járt Somodoltak, hogyan fogják a sír szájáról elhengyon vagyis a Vasasi Gyülekezetben,
geríteni a követ. Lázár sírjánál már előzőahogy régen mondták.
leg elmondta Jézus: Én vagyok a feltámaTiszteletére eljött hozzánk látogatóba két dás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is él. Volt már példa feltámadásra,
fiatalkori tanára is az orvosi műszerész
de az eddigi feltámadások erre az életre
szakma oktatói közül.
szóltak és újból meg kellett halniuk ezek„A mi felszabadításunkra Jézus Krisz- nek az embereknek.
tus jött el Húsvétkor, hogy a bűn rabJézus nem erre a világra támadt fel, ez a
ságától megszabadítson bennünket.
Azon az első Húsvét reggelen olyan dolog test már megdicsőült test volt. A mennyei
testet öltötte fel, a romolhatatlant, ami
történt, ami addig és azóta sem. Az ereörökölheti az Isten országát. Pál így ír
deti terve Istennek az volt, hogy az embernek örök élete legyen. A halál, az Isten róla: „Mindannyian elváltozunk egy szempillantás alatt.” Ez az életforma magasabb
elleni lázadás következménye. Habár
testünk elporlad, de jó Atyánk így rendel- rendű jelenlegi formánknál.
kezett: „De ne maradjon az Isten lelke az „A megfeszített Krisztust keresitek? Nincs
emberben,” – így az nem száll a sírba.
itt! Feltámadt!” – mondja az angyal. „Miért lalkoznak legtöbbet, mert ezt tartják léSzámunkra nem az a kérdés, van-e örök keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, nyegesnek.
élet vagy nincs.
feltámadt!”
A lényeges momentumok:
Kérdésünk: Hol fogjuk eltölteni az örökké- Húsvét lényege:
1. Aznap reggel nem találjál Jézus testét
valóságot? A János 3:16-ban benne van
Jöjjetek, nézzétek(lássátok), menjetek
a sírban.
minden, majd így folytatja „Mert aki hisz,
és mondjátok el mi történt!
az átment a halálból az életre, mert aki
2. Délután az Emmausba tartó tanítvánem hisz az ítélet alatt marad.
Jöjjetek: Előttetek fog menni Galileába!
nyokkal való találkozás
Mit mondott nekik! Békesség néktek!
Jézus keresztje által megértjük, mi volt
3.Együtt van a 11 tanítvány és szivárogJézus küldetése: „Azért jöttem, hogy az
Nézzétek: Ne csak nézzétek, lássátok,
nak be az információk.
igazságról tanúságot tegyek.” Mi az igaz- ismerjétek fel. Jézussal kitárul a világ,
Hírtelen Jézus megjelenik és azt mondja:
ság? Az igazság az, hogy Isten, Jézus és megnyitja szemünket Isten új világa felé.
Békesség néktek!
a Szentszellem örök, és örök életet ad
Mondjátok el. Jézus misszió parancsa ma
nekünk!
Mindhárom esetben az Úr Jézus volt aki
is érvényben van.
megkereste a reménytelen szomorúságJézus megelőzött bennünket, végig járta
Menjetek és mondjátok el, KRISZTUS
ban lévő embert.
a szenvedések legnagyobb állomásait.
FELTÁMADT!”
Isten képes utánunk jönni, hogy megNeki nem kellett volna meghalnia, hiszen
mentsen, hogy visszatérítsen bennünket
nem volt bűnös. Minden ítélő bírája elDélután Lukács evangéliumából olvastuk a helyes útra.
mondta nagypénteken: - én nem találok
benne semmi bűnt. Mégis feszítsd meg-et a Húsvét reggeli igéket, igemagyarázónk Itt van a Bibliában előttünk a válasz minkiáltottak! Nem tudták elviselni a bűn nél- szintén dr. Mészáros Kálmán elnök testden kérdésünkre.
küli tisztaságot, mert ezt látva a saját bű- vérünk volt.
Ezzel kellene, hogy tele legyen a szívünk.
neikkel találkoztak. Jézus saját keresztha- „Ahhoz, hogy valaki hiteles tanú legyen
Nem olvastátok, nem hallottátok?
lálát többször is előre jelezte, de tanítvátalálkozni kell Istennel. Ma is szól Isten,
Nem ígérte nekünk Jézus, hogy a kövenyai nem értették.
az igén keresztül. Szól az életkörülmétőinek nem lesz többé problémája.
Jézus ezt mondta: Higgyetek Istenben és nyeink alakításával is. Minden esetben
higgyetek bennem, az én Atyám házában azt élem át, hogy Isten igéje élő, képes új A megdicsőülés, a megaláztatáson, szenlátást, új impulzust adni. Kívánom, hogy
vedésen át vezet. A megpróbáltatásokban
sok lakóhely van, és én elmegyek, hogy
fog kipróbáltatni a ti hitetek.
helyet készítsek nektek! „Én vagyok az út, mindannyian ilyen szíven ütött emberek
legyünk. Ezt halljuk akkor is, mikor a két
az igazság és az élet, nincs más út az
Nem kötelező az üdvösség senki számátanítvány beszélget: Emlékszel rá? GerjeAtyához, hanem csak én általam.”
ra, saját magad döntheted el, hogy vele,
dezett a szívünk!
vagy nélküle akarod élni az örökkévalósáHúsvét hajnalán minden felé eljutott a jó
hír, Jézus feltámadt. Sok tanúja volt en- Mind a négy evangélista beszámol Jézus got!
nek az eseménynek. Az egész szellemvi- feltámadásának történetéről. A Húsvéti
Szerk.
eseményekből Jézus feltámadásával foglág belerendült abba, ami nagypénteken
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Meglepetés Pécsről
Mikor bemégy az Úrnak
Templomába
Óhajtsd a percet, óhajtsd a napot,
Amikor minden gondod ott hagyod,
S nem érdekel a kétes földi pálya,
Odavágyol az Úrnak templomába.
Odavágyol, hol megtisztul a lelked,
S az örök békét sikerül meglelned,
S hol nem kísért a múlt, a jövő képe,
Őszinte vággyal hullsz Isten elébe.
Mikor bemégy az Úrnak templomába,
A békességnek igazi honába,
Rakj le magadról minden földi terhet,
Újult lélekkel érjed el a termet,
Mikor kinyílik kapuja előtted,
Gondolataidat az égről szőjed,
És ne nézz vissza az eltűnt világra,
Mikor bemégy az Úrnak templomába.

Április 18.-án délután igazi meglepetés ért
bennünket. Kérésünkre hozzánk látogatott a Pécsi Baptista Gyülekezet zenekara. Több évvel ez előtt már jártak nálunk,
Tücsök Zenekar névvel, kedves szolgálatukra ma is emlékezünk.

Klasszikus dicsőítő formája volt így istentiszteletünknek.

A zenekar a vonósokon kívül fafúvós
hangszereket is tartalmaz melyek jól kiegészítik egymást. Győri Kornél testvér
Igy a zaj, a lárma, mind kívül maradhat,
nagy hozzáértéssel és odaadással vezéS belül igazi áhítat fogadhat,
De hogy ennyit nőttek és nagy zenekarrá nyelte a gyermekekből, fiatalokból és felSzenteld ez órát a békét adónak,
fejlődtek, ez volt a meglepetés.
nőttekből álló zenekart. Kornél mellett
Legyen szívedben hatása a szónak.
Benkőné Szilvia sok szeretettel és türelemmel gyakorol a gyermekekkel.
Éber legyél és ne csak hallgass csendSok szép régi éneket hallhattunk, némeben,
A zenekari szolgálatok között igehirdetést
lyeket új feldolgozásban.
hallhattunk Tóth Zoltán lelkipásztorunktól
És elfelejtsél mindent azon menten,
Együtt
énekeltük
a
zenekarral
az
„Áldjad
és néhány prózai szolgálat is elhangzott.
De úgy élj otthon és kint a világban,
vígan az Urat”, „Már én utaztam nem egy
Benkőné Szilvia felhívta a gyerekek fiAhogyan élnél az Úr templomában.
szép tartomány felé”, „Jézus értem halt”,
gyelmét, hogy igehirdetés után játékos
Kárász Izabella „Hálás szívvel áldjuk” kezdetű énekeket
vetélkedő következik az igehirdetés alapján mindenki figyeljen.
Az Istentisztelet után a gyermekek a kisteremben találkoztak, örömmel vettek
részt a beígért vetélkedőn, majd közös
süteményezés következett.
Még sokáig elbeszélgettünk a zenekari
tagokkal és kísérőikkel.
Jó volt hallgatni a zenészeket, öröm volt
az oboa szólót hallani - miért?
Nem azért mert klasszikus zene, hanem
azért mert érződött rajta a sok munka,
nemcsak a munka de az is, hogy az élő
Istennek szolgálatul zenél ez a csoport,
és igyekszik mindenki a tőle telhető legjobbat nyújtani.
Hálásak vagyunk értetek égi Atyánknak!
Köszönjük:
Révész Sándorné
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Anyáknapja
A gyermek felnézett Istenre és így
szólt:- És mit fogok tenni, ha veled
akarok beszélni?

Édesanyám, Édesapám
Édes anyám, édes apám,
Gondoltok néha –néha rám,
Gondoltok úgy mint fiatok
Kinek keblében dús dalok
Fakadnak néha-néha.

Isten rámosolygott a gyermekre, és
így szólt:- Az angyalod össze fogja
tenni a kezeidet, és megtanít imádkozni.
A gyermek azt mondta:

Édes anyám, édes apám,
Emléketek maradt reám,
Emléketek él testemben
Sírva nevető lelkemben
S fiatok rátok gondol.

Úgy hallom a földön rossz emberek
vannak. Ki fog engem megvédeni?
Isten megölelte a gyermeket,és azt
mondta:- Az angyalod óvni fog téged, akkor is, ha ez az élete kockáztatásával jár.

Édes anyám, édes apám,
Egy szent hitet hagytatok rám,
Szent tűzzel lángoló szívet,
Egy boldog lelki életet.
Emléketeket áldom.
Édes anyám, édes apám,
Csak szívet ne hagytatok volna rám
Mely gyakran lázasan dobog.
Hogyha én rátok gondolok.
S árván maradt sorsomra.
Brassó 1934.aug.10
Kudelász Nándor

Amíg lehet….
Ha édesanyád is öreg lett,
És te magad is „öregebb”
Ha - miket addig meg se érzett Nem bírja már a terheket…
Ha kedves, hű szeme sem lát úgy
Az életbe mint azelőtt,
Ha lába ereje fogyottan
Nehezebben hordozza őt,
Legyen támasza erős karod,
És kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva
Utoljára kísérheted!
S ha kérdez, felelj szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül! Gyengéden,
Ha megkérdez harmadszor is!
Magyarázz meg mindent derűsen,
Ha valamit nehezen ért!
Üt a keserű óra, melyben
Tőled többé semmit sem kérd!
Ismeretlen szerző

A gyermek szomorúan nézett, és így
szólt:- De mindig szomorú leszek,
mert nem láthatlak téged.

KisAngyalkák

Isten megölelte a gyermeket: - Az
angyalod mindig beszélni fog rólam,
és meg fogja mutatni, hogy hogyan
juthatsz vissza hozzám, habár én
mindig melletted leszek.

Egyszer volt, hol nem volt, egy gyer- Ekkor nagy békesség volt a Mennymek, aki megszületni készült.
ben, de már hallani lehetett a földi
hangokat.
Egy napon a gyermek így szólt Istenhez:- Azt beszélik, hogy holnap
A gyermek sietve megkérdezte:leküldesz a földre, de hogyan fogok Istenem, ha most mennem kell, kérott élni, hiszen olyan kicsiés védte- lek áruld el nekem az angyalom nelen vagyok?
vét.
Isten azt válaszolta:- A sok angyal
közül kiválasztottam egyet neked,
várni fog téged, és vigyázni fog rád.
De - mondta a gyermek - itt a
Mennyországban nem csinálok
mást, csak énekelek és mosolygok.
Erre van szükségem, hogy boldog
lehessek.

Isten így válaszolt:- Az angyalod
neve nem fontos... Egyszerűen csak
így fogod hívni: Anyuci!

UNOKÁIMNAK

Isten így szólt:- Az angyalod minden
Távolítson el minden akadályt utanap fog énekelni neked, és érezni
tokról a SZENTLÉLEK HATALMA.
fogod az angyalod szeretetét, és boldog leszel.- És, - mondta a gyermek
- hogyan fogom megérteni az embe- A nemzedékek stafétája vár,
reket, ha nem értem a nyelvüket?Úgy fussatok, mint nem bizonytaAz könnyű - mondta az Isten - az
lanra!
angyalod meg fogja tanítani neked a
legszebb éslegédesebb szavakat,
amiket valaha is hallani fogsz, és az
Füle Lajos
angyalod türelemmel és
gondossággalmeg fog tanítani beszélni.

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja
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ÖRÖMÜNNEP - MENYEGZŐ
2010.05.08-án örömünnepre jöttünk
össze. Novák Ákos és Rostás Brigitta
házasságkötésének lehettünk tanúi.
Ezen az alkalmon Gerzsenyi Sándor
lelkipásztor hirdette az igét.
„A házasság három rossz dologtól is
megóv: önzés, magány, céltalanság. A
házasságból kilép az önzés, nem lehet
magányosnak lenni, és számtalan közös célunk van. Ha a házastársak az
Istentől kapják egymást akkor megfogják érezni ezt az oda-vissza erőáramlást. Mózes könyvében olvasunk a
férfiról és nőről, akiket Isten embernek
nevez. Ez az ember a férfi és a nő
együtt.
Mi teszi emberré az embert: a gondolkodás, a beszéd és a munka, ezek
isteni vonások. Isten az embert magához hasonlónak teremtette.
Gondolkodás: egymás között mindent
meg kell beszélni!
Munka: Munkálkodni az Úr szőlőskertjében, vállalni szívesen átadottan, áldozatkészen.
Így Isten meg fogja áldani munkátokat.
Ahogyan Krisztus, úgy szeressétek egymást. Isten tanácsa parancs számotokra.
Ha e tanács szerint éltek, boldog életetek
lesz.
A házasságkötést a helyi lelkipásztor,
Tóth Zoltán végezte.
Köszöntések sora következett.
A család nevében a közös éneken túl az
édesanya Novák Attiláné, a nagymama

Schmall Henrikné a nagymama verssel és A Női kör nevében lelkipásztornénk
jó tanáccsal buzdította az ifjú párt.
Eunika köszöntött : Várjuk Brigit a Női
Körbe.
A nagy család nevében ifj. Novák József
szívbéli szavait és jó tanácsát hallhattuk: A gyermekek igeversekkel fejezték ki jó
Csodáljátok és szeressétek egymás más- kívánságaikat. Hallhattuk a Schmall kisságát.
lányok és a Ficsor gyerekek bátor énekét
is.
Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor köszöntésében megemlítette, hogy a lelkimunkás
Az ifjúság énekét Turbók Gábor köszöntőcsalád életének gyakorlati megvalósítása je vezette be. Az énekkar részéről Lados
most kezdődik.
Tamás énekkar vezető invitálta sok szeretettel további szolgálatra az ifjú házasoA gyülekezet részéről Tóth Zoltán lelkikat.
pásztor köszöntötte Brigit és Ákost:
„Legyen megbecsült a házasság, és leJó Atyánk áldja meg gazdagon
gyen tiszta.”

az ifjú párt!

Aranymenyegző
2010.05.09 Novák Noé és felesége Matildka 50. házassági évfordulójáról emlékeztünk meg ezen a szép vasárnap délelőttön.
Úgy tervezték testvéreink, hogy unokájuk
Ákos és Brigitta esküvőjével együtt tartják
meg ezt a hálaadó megemlékezést.
Velük együtt meghatódva és Istenünk
iránt érzett mély hálaadással gondoltunk
az elmúlt évekre.
Tóth Zoltán lelkipásztor testvér az 50.
zsoltár verseivel köszöntötte gyülekezetünk két hűen szolgáló tagját.
„Az elmúlt 50 évért mély hála van a szívünkben. A nehézségekben is mellettetek
volt az Úr!
Az igében így olvassuk: „Hívj segítségül

engem a nyomorúság idején én megszabadítalak és te dicsőítesz engem.”
Életünk alkonyán több a testi nyomorúság, de itt van körülöttetek a család a két
gyermek, az unokák.”
Felolvasást és éneket hallhattunk köszöntésül a család részéről.
Novák József lelkipásztor testvér meghatódva köszöntötte őket.
„Köszönjük a szép életet, amit Isten segítségével elénk éltetek.”
A 40. zsoltárt hozta köszöntésül.
A gyülekezet nevében Lados Olivér gyülekezetvezető, a Női kör nevében Madarász
Lajosné köszöntötte testvéreinket.
„Uram, Istenem! Sok csodás tervet
vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható.”
Zsoltárok 40:6
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Az építőkre figyeljetek
Novák József testvér vendégszolgálata
Nehémiás könyve alapján.

gyakrabban terheli ez a felismerés. Ha átadjuk magunkat ennek a
gondolatnak ránk tör teljesen a
reménytelenség, megijedünk az
A figyelmünket szeretné lekötni, rabul
árnyékunktól is.
ejteni az egész világ. Isten azt szeretné,
Mi erre a Bibliából a válasz? Minha rá figyelnénk, Jézus Krisztus szavára
dig az építkezőkre figyeljetek, akik
figyeljünk.
ott vannak a falon. Elsősorban a
Aki sokáig a romok között él, a lelke is
mi Urunkra figyeljünk. Szüleinkre,
romos lesz. A kis prófétáknál olvassuk,
a gyülekezetben a pozitív példákhogy nagy lelkesedéssel hozzá fogott a
nép az építkezéshez, de inkább a sajátját ra.
Nehémiás és a köré gyűlt sereg
építette, mint a közöset.
Miféle hatások akadályozzák az építőket? imádkozott. A nagy és félelmetes
Urra gondolunk. Gondolunk Jézus
Megrokkant az erő – a munkába bele
Krisztusra. Terveiket imádkozva
lehet fáradni. Istennek az a tulajdonsága, szőtték, első dolguk az összefohogy dolgozik. Az újszövetségi népnek az gás. Konkrét dolgokat csináltak.
a feladata, hogy valóságosan szép és jó
Nemcsak imádkoztak, tettek valaérték kerüljön e világba. Mi jelenlétünkkel mit.
Isten országát építjük,hogy láthatóvá leFogjatok össze testvérek, az építgyen Isten dicsősége és hatalma. Jézus
kezést együtt csináljátok. A Sion
Krisztus kezdte ezt a munkát, nekünk
hegyén építeni, az Isten szándéka
folytatni kell.
szerint az Ő dicsőségére.
Nehéz építkezni, mert sok a törmelék. Mi
Félelmeinket tegyük le Jézus
mindnyájan törmelék életek vagyunk.
Krisztus jelenlétében. Az Ő szereIsten úgy döntött, hogy ezekből a kövektete bölcsessége mossa át életünből alkot csodálatos építményt.
ket. Kívánok Istentől erőt és az Ő
Reménytelenség. Talán a mi népünket
jó tanácsát minden naphoz!

Nagy és nehéz munkák előtt….
- Töretlen hittel a fegyvert is hordozniuk kellett az oldalukon építés közben.
Nekünk sokkal könnyebb
- csak dolgoznunk kell töretlen hittel és lelkesedéssel.
A 2006-ban elkezdődött felújítási, építési
folyamat 2010-es főbb állomásai terveink
szerint:
Épület tartószerkezet megerősítési
munkálatai(2010.05.10.-én elkezdődtek)
Imaház kis torony, szélfogó alapozása,
falazása, koszorú készítése
(2010.05.25-től)

Az épület külső szigetelésének befejezése, párkányok felhelyezése.
(2010.08.10-től)
Anyagi lehetőségeinktől függnek a
további 2010-es munkák: szigetelés
feletti simító vakolás, Az épület teljes
külső színezése (2010.08.15-től)
2011. szeptembere közel van. A terveink
nagyok, a sokrétű munkák sok áldozatot
és sok időt igényelnek.
Kérjünk hozzá egyöntetűen erőt és kitartást mennyei Atyánktól, ne feledkezzünk
meg róla napi áhítatunknál.

Addj Uram adj nékünk
„Több hitet Jézusban
Több munkakedvet
A tető és tetőszerkezet bontása megerősítése, kezelése, szigetelések pótlá- Több készséget jóra „ - és több bölcsességet.
sa, faanyagok lekezelése, tetőszerkezet készítése, fedése, kéményépítés
(2010.07.01-től)
Urunk, Istenünk add meg nékünk!
„Mellvéd” (ABC jelleg) bontása—
törmelék eltávolítása (2010.06.01-től.

Nehémiás könyvét tanulmányozzuk mostanában.
Nekik abban az időben sokkal nehezebb
volt építeni - a kőműves szerszám mellett

Új ereszcsatorna készítése, és bádogozási munkák - a tetőépítéssel összhangban.

Révész Sándor

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja
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II./ ILLÉS VÁLSÁGBAN, MAJD TALPRA ÁLLÍTÁSA (2-5.r.)
menekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli
meg. De meghagyok Izráelben hétezer
"Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindembert: minden térdet, amely nem hajolt
azt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat
meg a Baal előtt, és minden szájat, amely
megölte karddal, Jezábel követet küldött
nem csókolta meg azt." 1Kir19, 1-18.
Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak
velem az istenek most, és ezután is, hogy a./ Ez a történet olyan életkrízis mintakéholnap ilyenkorra azt teszem veled, ami
pe, amire máig rábukkanunk újra és újra
azokkal történt!Illés megijedt, elindult és
önmagunkban is. Rémület, bátortalanság
elment, hogy mentse az életét, és elérke- és embertől való félelem fogta el a prófézett a júdai Beérsebába. Legényét ott
tát. Jóllehet Illés állhatatos próféta volt,
hagyta, ő pedig elment a pusztába egyna- aki sokat követelt magától, de nem volt
pi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokor- "felsőbbrendű ember". Isten embere tahoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt
pasztalatokat szerzett azzal kapcsolatmondta: Elég most már, Uram! Vedd el
ban, hogy milyen a csalódás, csüggedés,
életemet, mert nem vagyok jobb elődeim- magánosság, kimerültség és levertség.
nél! Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyeb./ Isten országa történetében nem kevés
bokor alatt. De egyszer csak egy angyal
embert találunk, akik Illéshez hasonló
érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl,
dolgokat éltek át. "Isten szolgáinál is csak
egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a
egy kis lépés van az állástól a bukásig.
fejénél forró kövön sült lángos és egy
Mint Isten valamennyi szolgáját, akikről a
korsó víz van. Evett és ivott, majd újra
Szentírás beszél, Illést is emberként ábrálefeküdt. Az Úr angyala másodszor is
zolja; nem csinált festett szentet belővisszatért, megérintette, és ezt mondta:
le." (H. Lamparter).
Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll
előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, és annak c./ Isten nem felsőbbrendű emberekkel
az ételnek az erejével ment negyven nap építi az országát, hanem sebezhető, törékeny emberekkel. Egyik magyarázó ezt
és negyven éjjel az Isten hegyéig, a
Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott írja e bibliai szakasszal kapcsolatban:
"Törékenységünk annyira nyilvánvaló és
töltötte az éjszakát. Egyszer csak így
kézzelfogható, annyira konkrét és szeszólt hozzá az Úr igéje: Mit csinálsz itt
mélyre szabott, hogy alapjában el sem
Illés?Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam
az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel lehet képzelni, hogy túl sok más egyebet
fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták lehetne róla gondolni. Izráel fejedelmei és
prófétái, akiket kiválasztottak és áldásban
oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel
ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de részesültek, mindnyájan törékeny életet
folytattak."
az én életemet is el akarják venni. Az Úr
ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr (Ehhez lásd: Zsolt 34,19: "Közel van az
színe elé! És amikor elvonult az Úr, nagy ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett
és erős szél szaggatta a hegyeket, és
lelkűeket megsegíti;
tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az Úr
Zsolt 51,19: "Isten előtt a töredelmes lélek
nem volt ott a szélben. A szél után földa kedves áldozat. A töredelmes és megrengés következett; de az Úr nem volt ott tört szívet nem veted meg, Istenem!;"
a földrengésben. A földrengés után tűz
támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A Ézs 57,15: "Ezt mondja a magasztos, a
felséges, aki örök hajlékában lakik, szent
tűz után halk és szelíd hang hallatszott.
az ő neve: Magasságban és szentségben
Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával
lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűeltakarta az arcát, kiment, és megállt a
vel is. Felüdítem az alázatosak lelkét,
barlang bejáratánál. Egy hang pedig így
felüdítem a megtörtek szívét.")
szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így
felelt: Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a
d./ Elgondolkozunk azon, vajon miért épSeregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagy- pen a Kármel hegyen történt hatalmas
ták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, győzelem után jutott Illés ilyen súlyos
prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg.
ínségbe? Először gondolkozzunk el azon
Egyedül én maradtam meg, de az én éle- az öt indokon, amik Illést ebbe a nehéz
temet is el akarják venni. Ekkor azt mond- helyzetbe hozták. Aztán vegyük szemügyta neki az Úr: Menj, kelj ismét útra a pusz- re az Úr segítő támogatásait, amik váltotán át, Damaszkuszba, és amikor odazásokhoz vezetnek.
érsz, kend fel Hazáélt Arám királyává.
/1./ Illés már nem gondolkozott reálisan,
Azután Jéhút, Nimsi fiát kend fel Izráel
királyává; Elizeust, az Abél-mehólái Sáfát már nem is rendelkezett világos előretekintéssel (1-2.v.);
fiát pedig kend fel prófétává a magad
helyébe! És aki majd megmenekül Hazáél
kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki meg2./ Illés válságos állapotban

/2./ Lemondott az erősítő és bátorságot
adó kapcsolatokról (3.v.);
/3./ Egy nagy győzelem utóhatásában
érezte magát (1Kir 18, 45k.);
/4./ Testileg kimerült és érzelmileg kilúgozódott (4.v.);
/5./ Önsajnálatában tévútra jutott (4b. v.).
folytatjuk

HITÜNK
A hit tudja, hogy minden kérdésre
van felelet.
A hit tudja, hogy minden problémának van megoldása.
A hit tudja, hogy ha valamit meg
kell csinálni,
azt meg is lehet csinálni.
A hit tudja, hogy minden nehézség
leküzdhető.
A hit tudja, hogy törekvései és vágyai valóra válnak.
A hit tudja, hogy semmitől és senkitől nem kell félnie.
A hit tudja, hogy minden bánatra
van vigasztalás.
A hit tudja, hogy minden emberből
kihozható a jóság.
A hit tudja, hogy erős alapokon áll.
A hit tudja, hogy Isten gondviselő
szeme őrködik felette.
A hit tudja, hogy testünk a Szentlélek temploma.
A hit tudja, hogy nem lehet vesztes,
csak nyertes.
A hit tudja, hogy hatalom.
A hit biztos abban, hogy a halál
után tovább élünk.
Ne a hitünkre, ne a körülöttünk
tomboló viharokra nézzünk, hanem
Jézusra, akkor képesek leszünk a
hullámokon járni.”
Corrie ten Boom
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Gyermekeknek
Csiga rejtvény
Írd bele a csigaházba belülről kifelé haladva a meghatározásoknak
megfelelő szavakat. Minden szó utolsó betűje egyben a következő szó
első betűje is. (Az első szó utolsó betűje a 2. számú kockába kerül.)
Ha ügyes vagy, a kiemelt négyzetekben található betűket sorban öszszeolvasva
egy
Pünkösdhöz
kapcsolódó
szót
kapsz.
Meghatározások: 1. Pünkösdöt megelőző nagy ünnepünk. 2. Ennyi
tanítványa volt Jézusnak. 3. A hitetlen tanítvány. 4. Tornatanárok
jelzőeszköze. 5. Helytartó volt Jézus idejében. 6. Csúnya ellentéte. 7.
A zsidók országának neve. 8. Amit azért kapsz, mert szeretnek; meglepetés.

A Szeretet víg Öröm és jó Békesség,
Próbákban Türelem, sötétben fényesség.
Szívesség a Szeretet, bűnt nem engedő,
Jósága Krisztus, szívünkben otthont lelő.
A Szeretet szeme Hűség; Krisztusra lát,
Szelídsége erős: elbír egy Golgotát!
A Szeretet, ha kell, önmegtartóztató:
Ő maga Krisztus – a lelkünkben lakozó.
Dr.Kenneth Moynagh
misszionárius orvos

Eseménynaptár
Máj. 23. PÜNKÖSD első napja
Istentisztelet: de 1/2 10 ó du. 1/2 5 ó
Máj 24. PÜNKÖSD második napja
de.10 ó, majd közös ebéd
Máj.30. Vasárnap de. 1/2 10 utána
gyülekezeti tanácskozás du. 1/2 5
Jun. 5. Gödöllő
Menyegző Gubó Norbert és Tóth Ildikó
Jun. 6. Vasárnap de. 1/2 10 du. 1/2 5
Vasárnaponként de.1/210 du. 1/2 5

REMÉNYSÉG

GYEREKSZÁJ

A Pécs-Somogyi

Kisfiam egyházi oviba jár. Nagyon kintettel- Nyuszi hopp! - jött a moeleven gyerek, egyszer még a türel- solyra késztető válasz.
mes dadus nénit is felbosszantotta.
****
"Hogy fogsz így a mennyországba
Az ovis gondterhelten ücsörög a sakerülni?"
rokban. Miután nem vesznek róla
Nagycsoportos kisfiam kijelentette:
tudomást meg is szólal:
"Majd ki- be rohangálok, csapkodom
- Csak növök, csak növök, de sosem
a kaput, és Szent Péter ki fog kialeszek már iskolás?
bálni, mint anya ha mérges, hogy
****
gyere be fiam, mert úgy megruházlak, hogy több füled lesz , mint fo- Kétéves számol: - Egy, kettő, hágad"
rom, nem három. .
****

****

A kicsinek van egy játékautója, Anyuka gyorsabb sétára noszogatja
amelyben egy nyuszi a sofőr.
kicsi fiát, mire az mentegetőzni
A gyerek egy ideig szépen játszik
kezd:
vele, majd messzire hajítja a szoba - Már olyan gyorsan szedem a lábamásik felébe.- Ezt most miért csi- mat, ahogy csak a torkomon kifér!
náltad? - kérdi anyuka szigorú te-

Baptista Gyülekezet lapja
megjelenik kéthavonta
Gyülekezetünk címe:
7691 Pécs-Somogy Csap u. 12
Felelős kiadó:
Tóth Zoltán lelkipásztor
Külső szakíró:
Gerzsenyi Sándor
Szerkesztő:
Révész Sándorné
E-mail: reveszadel@t-online.hu
Kiadja: a Pécs-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány
Számlaszáma:
12072507-00166175-00100001

