
Örvendezz Jeruzsálem leá-
nya! Íme jön néked a Te kirá-
lyod! Zakariás 9:9 

- Mindenható dicsőséges 
mennyei Felség. Csodálatos, 
hatalmas király voltál és vagy 
öröktől fogva. Urunk, Istenünk, 
magasságban és szentségben 
lakol. Hatalmas erejű angyali 
sereget teremtettél szolgála-
todra, imé akartál az alázatos-
sal és megtört szívűvel együtt 
lakozni. Szereteted és kegyel-
med teljessége hiányzott még 
a nagy mennyei családból. 

- Teremtésed koronájává tet-
ted az embert, hogy bennünk 
ragyogtasd fel szent arcod 
csodás dicsőségét.  

- Reád emlékezünk, imádunk 
hatalmas Király. Az asszony és 
az ember tőled kapott szépsé-
get és földi uralmát megtörte a 
gonosz. A világ fejedelme lett, 

elrontva, letaposva mindent 
ami szép és jó. 

- Ellenségeskedést szerzek 
közötted és az asszony között, 
a te magod és az ő magva 
között, az néked a te fejedre 
tapos. Szabadító ígéret ez az 
ember számára.  

- Ennek beteljesedését várta a 
legyőzött sárba taposott ember 
évezredeken át. 

Eljött az idő teljessége – an-
gyali seregek zengve hirdették 
az éjszakában. Dicsőség a 
magasságban Istennek és e 
földön békesség. Király érke-
zett, vele Isten csodálatos sze-
retete és jóakarata az ember 
számára.  

A gyermeki szívek és velük az 
alázatos és megtört szívű em-
berek felismerték és dicsőítet-
ték Őt: 

Hozsánna a Dávid fiának! 
Áldott a Király, ki jő az Úrnak 
nevében! Hozsánna a ma-

gasságban! 

Felháborodott az egész vá-
ros, nem ismerte meg Őt! Alá-
zatosan, szamáron ülve? 

Ezt az utat kell járnod em-
ber, ha vissza akarsz jutni a 
dicsőségbe Istenhez. Az út 
hátralévő nehezebbik részét 
egyedül teszem meg. 

„Te pedig annak sarkát mar-
dosod!” Szenvedő tested, vér-
ző sebeidet látom a virágva-
sárnap fényein át. Helyettem, 
érettem, miattam. 

- Elvégeztetett! Most vette-
tett ki a világ fejedelme, meg-
nyílt az út a menny felé. Győ-
zött az asszony magva, Isten 
Fia, Megváltó. Mily magasztos 
öröm, hogy bevonult az én 

szívembe is. Légy ott király 
Jézus Krisztus mindörökké. 

Várom Őt! Jön másodszor is! 
Nem alázatosan és szamárhá-
ton, hanem hatalmasan és 
dicsőségesen. Mennyei sere-
gek követik Őt! Hatalmának, 
akaratának végrehajtói. Ő már 
királyok Királya és uraknak 
Ura. 

Ítélni jön ellenségei felett. 
Uralkodni az Ő népe felett az 
övéivel. Uralkodásának nem 
lesz vége. Igazságban uralko-
dik! Tökéletességben bírásko-
dik! Békesség és szeretet or-
szága lesz az Övé! Mi is Ővele 
leszünk örökké. Ó, mily csodá-
latos kegyelem! 

Ha nem fogadtad még el, ma 
még tied lehet, fogadd el kirá-
lyodnak, holnap már késő lesz! 

id. Révész Sándor 

REMÉNYSÉG 
„Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét , és nem jön utánam, nem 

lehet az én tanítványom.”  Lukács 14:27 
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REMÉNYSÉG 2. oldal 

dr. Martin Schacke: Mózes az Isten Jelenlétében 

I. fejezet  

Mózes a Hóreben 

Mózes hosszú életének 
feltűnő vonása, hogy Isten 
jelenléte csak öreg korában 
jutott látható szerephez nála. 
Épp olyan feltűnő, hogy csak 
Isten jelenléte formálta belőle 
azt az erőteljes mindent felül-
múló egyéniséget, amilyen-
nek élete utolsó szakaszában 
mutatkozik. Mózes alakja újra 
és újra megragad és élénken 
foglalkoztat bennünket, mikor 
a Bibliában róla olvasunk. 

Bár jó néhány évezred-
del előttünk élt, mégis a Bib-
lia reánk hagyott közlései 
mindig elevenek, szinte mai-
ak. Semmit sem veszítettek 
időszerűségükből. Isten cse-
lekvésmódjának lényeges 
alapvonásait látjuk belőlek. 
Isteniek, és ezért soha nem 
változnak meg. Az emberiség 
elképzelése változhat, de ami 
Istentől van, az változhatat-
lan. 

A következőkben meg-
vizsgáljuk: hogyan tapasztal-
ta meg Mózes Isten jelenlétét 
és mit mond erről a Biblia! – 
Félretesszük minden elkép-
zelésünket, mert a Biblia be-
széde mindig józan és nem 
nyújt lehetőséget érzelmi 
kilengésekre. Tanulmányunk-
hoz lehetőleg minden bibliai 
bizonyságot felhasználunk, 
ami tárgyunkkal összefügg, - 
viszont figyelmen kívül hagy-
juk mindazt, ami nincs össze-
függésben vele. 

II. Mózes 3,1 „…és jutott 
a z  I s t e n  h e g y é h e z , 

Hórebhez.” 

Ezekkel a szavakkal 
kezdődik Mózes életének 
harmadik, utolsó szakasza. 

Mózes negyven éves 
koráig a fáraólány fiának szá-
mított s magas és tekintélyes 
rangot élvezett. Az egyiptomi-
ak minden bölcsességében 
jártas, kétségtelenül nagyon 
értelmes, nagy reménységre 
jogosító és jó fejű ember volt. 
Önérzetében azonban siral-
masan megszégyenült. Népe 
szabadítójaként lépett fel, de 
próbálkozása végzetes hajó-

törést szenvedett. Menekülni 
kényszerült. 

Életének második sza-
kasza szintén negyven évig 
tartott. De milyen más ez  a 
negyven év! – Legelőről, leg-
előre terelte a nyájat. Mond-
hatjuk, hogy a jelentéktelen-
ségig süllyedt alá. Juhokkal 
való foglalkozásban telt az 
élete, a puszta és a sivatag 
nyújtott egyedül változatossá-
got a magány társtalanságá-
ban. 

Érvényesülésre és önér-
zetességre sem a helyzete, 
sem a környezete nem volt 
alkalmas. Mózes szerény lett. 
Feladta terveit és ezzel 
együtt az önmagában vetett 
bizalmát is. 

És itt kezdődik Mózes 
életének harmadik és utolsó 
szakasza. Isten jelenlétével 
indul és ez az, ami nagy. 
Milyen más ez az életsza-
kasz. Alapvetően más, és 
kiemelkedően más, mert Is-
ten nyúlt bele – Miért nem 
jelentkezett Isten előbb – 
kérdezhetné valaki. Istennek 
van ideje; megvárhatja, amíg 
minden öntudatosság és ön-
értékelés eltűnik. Mózes 
csődbe jutott, már semmi 
sem kívánt lenni és semmit 
sem akart jelenteni. Valami-
képpen feladta önmagát. És 
most érkezett el Isten ideje 
arra, hogy őt a maga jelenlé-
tébe vonja. Szembetűnő mó-
don cselekedte meg ezt. 

Fontos isteni alapelvet 
érintettünk ezzel. Azt az alap-
elvet, amelyhez Isten évezre-
deken keresztül ragaszkodott 
és ragaszkodik ma is. Saját 
elgondolás, saját vélemény, 
saját igazság, önbizalom 
Isten jelenlétét szükségszerű-
en mindig megakadályozzák. 
(Lásd Zsolt. 34, 18-19) Isten 
nem a test számára van, és 
nem azok számára, akik a 
testbe helyezik reménységü-
ket (Jer. 17,5). De a kíváncsi-
ak és csodavágyók sem ta-
pasztalják meg Isten jelenlét-
ét. Isten nem engedi meg, 
hogy testi és lelki (pszichikus 
emberek) emberek puhato-
lózzanak isteni dolgokban. 
Isten szent és az is marad. 

Megőrzi szentségét. 

A Hórebnél, az Isten 
hegyénél találkozott Mózes 
először Istennel. A Hóreb 
hegy földrajzilag azonos a 
Sínai heggyel. Mindkét név-
nek meg van a maga jelentő-
sége. Az eredeti nyelven 
„Hóreb” szárazságot, kietlen-
séget jelent, vagy azt, hogy 
„pusztává lett”. A „Sínai” a 
„tövisbokor” szóból ered. 
Tövis, tövisbokor, puszta, 
szárazság és pusztulás, ezek 
mind-mind az Isten elleni 
lázadás, a bűnbeesés követ-
kezményei (I. Mózes 3.18). 
Ilyen környezetben jön el 
Isten. Ilyen adottságokat vá-
laszt megjelenésének színte-
révé. Azt jelenti ez, hogy Is-
ten leszáll egészen az ember 
színvonalára és nem elérhe-
tetlen magasságból beszél 
hozzá. Jelenlétét az ember 
helyzetéhez szabja, épp eb-
ből a helyzetből szól az em-
berhez és amit mond: az 
üdvösség. Isten üdvösség-
üzenete szabadítást jelent az 
üdvösség nélkül élő, a bűn 
reménytelen szolgaságában 
szenvedő sínylődő ember 
számára. 

Külön adottság nélkül is 
láthatjuk, hogy Isten azt az 
irányelvet, amelyet követett, 
Fiában, Jézus Krisztusban 
teljesen megtalálta. Így hang-
zik, az örökérvényű betelje-
sülés: 

„Az Íge testté lett és 
lakozott miközöttünk… teljes 
volt kegyelemmel és igazság-

gal” (János 1,14). 

Ha az ige kijelenti, hogy 
Mózes az Isten hegyéhez a 
Hórebhez jutott, ez nem je-
lentéktelen dolog. Az előbb 
említett alapelv, hogy a test 
nem léphet Isten jelenlétébe, 
itt megerősítést nyer. Nem-
csak külsőleg jutott el Mózes 
a hegyhez, amely pusztasá-
got, szárazságot, kietlensé-
get jelent, hanem belsőleg is, 
önmagára vonatkozóan is 
elérkezett erre a pontra. Ön-
magával és tudásával csődbe 
került és leszámolt minden-
nel. Ekkor avatkozott Isten 
Mózes életébe. Ezt a Mózest 
Isten olyan gyümölcsöző 

emberré, sőt fejedelemmé 
formálta, amilyenhez nem 
volt hasonló. Isten bizalmasa 
lett. Évszázadok múlva, a 
megdicsőülés hegyén Krisz-
tussal megbeszélhette Isten 
üdvtervének megvalósulását 
az ő Fiában (Lukács 9,30). 
Isten jelenlétében nem az 
emberi erőlködés, hanem 
isten kijelentése vezet el. 

Évszázadokig tartó hall-
gatás után Isten újra szól. 
Ennek külön jelentősége van. 

Azóta, hogy Jákób 
Egyiptomba ment (I. Mózes 
46,2-3), nem jegyzett fel a 
Szentírás egyetlen esetet 
sem arról, hogy Isten megnyi-
latkozott volna. Emberi elgon-
dolás szerint már Mózes szü-
letésekor alkalmas volt a 
pillanat arra, hogy Isten szól-
jon és megnyilatkozzék. Isten 
ideje azonban nem a mi boly-
górendszerünk szerint folyik. 
Isten merőben más órát tart 
kezében, a saját óráját. 

 

Ami a múlt évi beszámo-

lóból kimaradt! 

 

Hálás szívvel emlékezünk 

meg a gyülekezet szolgáló 

csoportjairól rangsorolás 

nélkül: a gyermek-

bibliaköri tanítókról, az 

ifjúsági szolgálatokról, - 

zenekarukról, - bábozásról 

a zenekar az énekkar mun-

kájáról. 

A lelkipásztoraink presbite-

reink, elöljáróink munkájá-

ról. 

Köszönjük id. és ifj. Novák 

József lelkipásztor igehirde-

tő szolgálatát. 

Örömmel láttuk Novák Se-

bestyén testvért is körünk-

ben. 

Hálásak vagyunk a látha-

tatlan szolgálatokért, a ren-

dért, a virágokért, a hango-

sításért, a sok-sok imádsá-

gért törődésért, minden 

testvérünkért, és barátain-



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

A nagy parancsolat 

A nagyhét eseménysorozatából 

3. oldal 

Az evangéliumi részek leírását olvas-
gatva, sok információ kerül elénk arról, 
hogy Jézus földi élete hogyan telhetett. 
Néha egyik vagy másik író egyetlen nap 
eseményét elég részletesen leírja szá-
munkra, és ezek a leírások egy kis bete-
kintést adnak, hogyan is nézhetett ki Jé-
zus időbeosztása. Máskor viszont elég 
felületesnek tűnik a leírás. Az is igaz, 
hogy ha a nagyhét eseményeiről szeret-
nénk felállítani egy sorrendet, akkor elég 
nehéz helyzetbe kerülnénk. Nem egysze-
rű végig tekinteni az utolsó négy napot, 
de nem is lehetetlen.  

Az egyértelműen kitűnik a leírásokból, 
hogy az ellenség ezen a héten elég ala-
posan készül, szervezkedik, és mindent 
megtesz, hogy Jézust valahol tévútra 
csalja, aztán egyértelmű vádat állítson fel 
ellene. Ez azonban nem sikerül nekik. 
Egyik oka ennek az, hogy Jézus 
ismerte a szívüket, a gondolatu-
kat. Már amikor közeledtek hoz-
zá, Ő tudta, hogy most mit akar-
hatnak. Az ellenség összetétele 
különböző hátterű csoportosulást 
jelentett. Voltak vallási, politikai 
csoportosulások, de ezúttal egy 
közös cél irányítja őket, még 
akkor is, ha egyébként máskor 
alaposan eltér a látásuk, és nem 
találnak közös útra. Most az el-
lenség megsemmisítését tűzték 
ki célul, és hogy ki az ellenség, 
az nem kérdés. Mindenkinek 
ugyanaz: Jézus. Természetesen 
mindenki más ok miatt. De vajon 
hogyan lett Jézusból ilyen közel-
lenség, ha egyszer mindig csak jót tett 
mindenkivel? Hadd foglalkozzunk most 
csak egy történettel a sok közül és keres-
sük meg a kérdésre a választ. 

Máté evangélista a 22. rész 34-40 sza-
kaszát vegyük elő. Ismert történet, Jézust 
arról kérdezi ezúttal egy farizeus törvény-
tudó, melyik a legfontosabb parancsolat 
az összes többi közül. Már a szándék is 
ott áll előttünk: „azért, hogy kísértse őt”. 
Ettől a perctől kezdve már nem is a pa-
rancsolat körül forog a gondolatunk, ha-
nem csupán ott, hogy ez egy csapda. Ha 
pedig mi veszélyt érzékelünk, akkor ke-
ressük a kimenekedést. Ez az emberi 
reakció az ilyen helyzetben. Nehogy már 
elkapjanak, megfogjanak. Védekezünk a 
végsőkig. Jézus tudta, hogy milyen hátsó 
szándékkal közelednek. Azt is tudta, hogy 
lassan lejár a földi szolgálata, és az ellen-
ség támadása nagyobb, mint bármikor 
eddig. Az ellenség most egy farizeus hát-
terű gondolkodó. Ez az ember egész éle-
tét úgy élte le, hogy a törvényt értelmezte, 

kereste, kutatta annak mondanivalóját, 
meg a törvények közötti hézagokat. Tudta 
melyik mit mond, miről szól, tudta a törté-
nelmi hátterét, az értelmezési módokat. 
Ismerte, hogyan értették más vallási cso-
portok egyiket vagy másikat. Vagyis job-
ban ismerte a törvényt, mint bárki más. 
Egy igazi szakember a maga területén. 
Már csak azért is egy ilyen embert külde-
nek Jézushoz, nehogy ők is „megkapják” 
a maguk válaszát, mint korábban a 
sadduceusok.  

A kérdés azonban mélyebb eredetű. 
Ezen a kérdésen már olyan sokat vitat-
koztak a zsidó hittudósok, és soha nem 
tudtak megegyezni. Jézus biztos nem 
fogja megoldani az ennyire vitás kérdést. 
Ez lehetetlen. Mint törvénytudósok kiszá-
mították, hogy a törvényben 613 paran-
csolat van. Ezekből rendelkező 248 – 

annyi, ahány része van az emberi test-
nek, - és tiltó 365 – annyi ahány napja 
van egy esztendőnek. Kiszámították, 
hogy a mózesi öt könyvnek melyik a kö-
zépső verse (3.Mózes 13:33), melyik a 
középső szava (3.Mózes 10:16-ban a 
„dáras”), és melyik a középső betűje 
(3.Mózes 11:42-ben az ó hangot jelző 
betű). Ilyen fáradságos munka után tehát 
hogy lehetséges az, hogy az igazságot 
nem ismerték fel? Hogy lehetséges, hogy 
az mégis rejtve marad előttük? Tehát a 
törvénytudó ezeknek a hátsó információk-
nak mind a birtokában volt. Azt is tudja, 
hogy az eddigi vélemények mind szerte-
ágazóak voltak. Hogyan fog majd ebből a 
csapdából Jézus kimászni? Ez lehetetlen, 
és akármit fog felelni, lesz olyan, aki nem 
lesz megelégedve a válasszal, tehát csak 
egy újabb vitás helyzet állhat elő, de nem 
megoldás. Azonban nagyot csalódik.  

Jézus válasza arról szól, hogy a szere-
tet parancsa a legnagyobb mindenek kö-
zött. Először az Isten iránti szeretetet em-

líti, majd a felebarát iránti szeretetet. Ma 
már úgy értelmeznénk ezt, hogy a keresz-
ténység ismertetőjele a szeretet, Jézus 
szavai alapján. Ez az egyetlen törvény, 
amelynek a megtartása, ha rendben van, 
akkor a többi törvény mind a helyére ke-
rül. Pál ezt mondja: „ha szeretet nincs 
bennem, semmi vagyok” (1.Kor.13.) vagy-
is tehetek bármit, lehetek hírneves tudós, 
rendelkezhetek minden titkok ismeretével 
is, vagy akár odaáldozhatom magam, ez 
mind semmi, ha nincs bennem szeretet. 

A kérdező maga is megállt. Erre a vá-
laszra nem számított. Úgy eltervezte ma-
gában, hogyan fog az egész beszélgetés 
tovább folytatódni. Minden választ előre 
ismert és magában mérlegelt, de ez a 
válasz kimozdította a biztos székből. Márk 
szerinti párhuzamos szakasz (Mk.12:28-
34) nagyon jól mutatja nekünk ezt a meg-

ingó embert. Elismeri, hogy jó választ 
kapott. Tényleg ennél nincs fontosabb, 
mint Istent szeretni teljes szívből, teljes 
lélekből, teljes elméből, és minden 
erőből, és szeretni embertársunkat, 
mint önmagunkat - ez többet ér mint 
bármilyen áldozat. Csak az a baj, hogy 
itt megáll. Most következne ennek a 
megvalósítása, de az ő szívében is 
pont ez nincs rendben. 

A kérdés, hogy vajon a mi szívünkben 
tényleg ez a legfontosabb? Istent sze-
retni minden erőnkkel és neki élni? 
Vagy csak tudjuk mindezt elméletben, 
de a megvalósítás valahogy nem iga-
zán sikerül. Ismerjük az Írásokat mi is, 
tudjuk idézni alkalomadtán másokra, 
csak önmagunkban mindezt helyre 

tenni, ami fontosabb lenne mindennél, ez 
késik? Ha pedig az Isten szeretete nincs 
jelen, hogyan fog megvalósulni a feleba-
rát szeretete? János egyenesen azt írja 
levelében, hogy az, aki nem szereti az 
embertársát, Istent sem szeretheti, hiszen 
az embertársát látja, Istent pedig nem. 
Tehát megfordítja a sorrendet. 

Kedves testvérek, olvasók! Ünnepre 
készülünk. Isten kimutatta számunkra, 
hogy Ő mennyire szeretet bennünket. 
Annyira, hogy Fiát adta érettünk. Vála-
szoljunk erre a kiáradó szeretetre őszinte 
szívvel. Igen Uram! Minden vágyam téged 
szeretni minden erőmmel, tehetségem-
mel, segíts erre.  

Ámen 

Tóth Zoltán lelkipásztor 



4. oldal 

40 napos út kezdetén 

REMÉNYSÉG 

Mi a böjt? Hol helyezhetjük el a keresz-
tyén életvitelben? Református közös-
ségekben ritkán esik szó a böjtről. Va-
lahogy megszoktuk, hogy a böjt fogal-
mát a katolikus és az ortodox hitgya-
korlattal társítjuk. A választ kérdése-

inkre a Biblia fogja megadni. 

A böjt, amelyet Isten kedvel 

Mi a böjt? Hol helyezhetjük el a keresz-
tyén életvitelben? Van-e egyáltalán helye 
a hitgyakorlatban? Ha igen, miben kell 
megnyilvánulnia? Mi a természete? Ami-
kor a böjtről akarunk beszélni, a keresz-
tyén tanításnak egy kevésbé ismert, és 
ennek következtében sokszor félreismert 
témakörét érintjük, amely - amint az első 
sorokból is kiderül - számtalan kérdést vet 
fel. Református közösségekben ritkán 
esik szó a böjtről. Valahogy megszoktuk, 
hogy a böjt fogalmát a katolikus és az 
ortodox hitgyakorlattal társítjuk. Ugyan-
csak meg kell jegyeznünk, hogy a száza-
dok folyamán sok téves gondolat alakult 
ki a böjtről. Jelen írásunkban a fentebb 
föltett kérdésekre keressük a választ, és 
próbáljuk alkalmazni a Szentírás tanítá-
sát. 

Sokan sokféleképpen vélekednek a 
böjtről. Vannak, akik úgy gondolják, hogy 
a böjt az a gyakorlat, amellyel Istent meg 
lehet vesztegetni, rá lehet bírni arra, hogy 
részrehajló legyen. Istent azonban nem 
lehet megvesztegetni, hiszen Ő pártatlan 
bíró. Ismét mások azt gondolják, hogy a 
böjt Istennel való üzletkötés: az ember ad 
valamit Istennek, és Isten ellenszolgálta-
tásként adja az ő segítségét. Azonban 
figyelembe kell vennünk azt, hogy minde-
nünk Istentől van, és ennek következmé-
nyeképpen Istennel szemben nem műkö-
dik az "adok, hogy adj" elv. Ismét mások, 

főleg görögkeleti hatásra, úgy véleked-
nek, hogy a böjt az a mágikus cselek-
mény, amelynek bizonyos napokon törté-
nő végrehajtása során meg lehet tudni, 
hogy ki volt a bűnös egy adott konfliktus-
helyzetben, vagy amellyel vissza lehet 
szerezni az eltűnt értéket, vagy amellyel 
föl lehet oldani a különféle rontásokat. 
Ezekre ismét azt kell mondanunk, hogy 
tévednek, akik így gondolkodnak a böjtről. 

Mi is tehát a böjt? A Szentírásban úgy 
jelenik meg, mint az ételtől való tartózko-
dás, amely kapcsolatban van a gyásszal, 
a bűnbánattal, a próbatételek miatti keser-
géssel. Eleinte szükséghez szabott volt, a 
későbbiekben pedig megjelent az 
"intézményesített" formája is. Jézus korá-
ban a farizeusok hetente kétszer böjtöl-
tek, kedden és csütörtökön. Viszont a 
Szentírás nem csupán elmondja, hogy 
miben állt a korabeli böjtölés, hanem el is 
ítéli a böjt helytelen formáit, és rávilágít 
annak lényegére. Most pedig a teljesség 
igénye nélkül próbáljuk meg pontokban 
összefoglalni a böjt jellegzetességeit. 

- Jézus megkísértésének a története, 
illetve az Illés böjtölésének a leírása alap-
ján elmondhatjuk, hogy a böjt a felkészü-
lés ideje. Jézus felkészült a Sátán táma-
dásainak a kivédésére, Illés pedig felké-
szült a hit ellenségeivel való szembené-
zésre. A böjt tehát felkészülés a gonosz 
elleni harcra, eszköz, hogy visszaverhes-
sük a Sátán, a világ és tulajdon testünk 
támadásait. 

- A Hegyi beszédből és az Ézsaiás 58-
ból kiderül, hogy a böjt nem lehet képmu-
tatás. A böjtnek őszintének, szívből jövő-
nek kell lennie, hiszen Istent nem lehet 
megtéveszteni. 

- Ugyancsak Ézsaiás 58 alapján el-
mondhatjuk, hogy a böjtnek nem szabad 
figyelmen kívül hagynia a szeretet nagy 
parancsolatát. Mozgatórugójának az Isten 
és embertársaink iránti szeretetnek kell 
lennie. Együtt kell járnia az irgalmasság 
gyakorlásával, a gonoszság bilincseinek 
megtörésével, az utolsó falat kenyér oda-
szánásával. 

- A böjt lemondással jár. A böjtölő em-
ber általában az eledeltől tartózkodik. 
Viszont ezt a tartózkodást a szeretetnek 
kell átszőnie. Szép dolog, ha azt az ele-
delt, amiről lemondok odaadom annak, 
akinek szüksége van rá. 

- A böjttel járó lemondás nem a fölös-
legről való lemondás. A böjtölő ember 
arról mond le, ami valóban létfontosságú 
számára. Ugyanakkor azonban azt is 
látnunk kell (ld. Ézsaiás 58, Jézus tanítá-
sa), hogy a böjt nem önsanyargatás. 

- A lemondás célja pedig nem a maga-
mutogatás, nem az Isten előtti érdemszer-
zés, hanem az önfegyelmezés. A böjtölő 
ember azért mond le a földi létszükségle-
tekről, hogy ezáltal figyelmét minden ja-
vak és a legfőbb jó adományozójára, a 
szent Istenre irányítsa. 

- A böjt tehát a gonosz elleni harc hat-
hatós eszköze. Jézus felhívja figyelmün-
ket, hogy nem szabad elszakítani az 
imádkozástól. A kettő együtt jár és kiegé-
szíti egymást. 

Úgy érzem, a Szentírás böjtről szóló 
tanítását gyönyörűen foglalja össze a 
Második Helvét Hitvallás: "Minél súlyo-
sabban elítéli Krisztus egyháza a tobzó-
dást, részegeskedést és minden bujasá-
got és mértéktelenséget, annál buzgób-
ban ajánlja nekünk a keresztyén böjtöt. A 
böjt ugyanis semmi egyéb, mint a kegye-
sek önmegtartóztatása és mértékletessé-
ge, tehát testünknek fegyelmezése, féken 
tartása és megsanyargatása, amit a fel-
merülő szükség szerint vállaltunk ma-
gunkra; ezáltal megalázzuk magunkat 
Isten színe előtt és a testtől elvonjuk a 
táplálást, hogy annál könnyebben és szí-
vesebben engedelmeskedjék a léleknek. 
Ezért nem böjtölnek azok, akik ezekkel a 
dolgokkal nem törődnek, de azt hiszik, 
hogy böjtölnek, ha egyszer napjában 
megtömik a hasukat és egy bizonyos 
vagy megszabott időben tartózkodnak 
bizonyos ételektől azt gondolván, hogy 
pusztán ennek az elvégzésével kedvében 
járnak az Istennek és jót tesznek. A böjt a 
szentek imádságának és minden erény-
nek támasza."  

(Papp György - Hírvivő) 



5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Virágvasárnaptól - Húsvétig 

Március 21.-én a délután a Pécs-Somogyi 
Kodály Zoltán művelődési házban jöttünk 
össze Húsvét váró istentiszteletre. A kul-
túrterem egészen megtelt. Ezen a délutá-
non vendégünk volt Paksról a Paksi Bap-
tista Gyülekezet Férfikara lelkipásztoruk-
kal és családtagjaikkal együtt. 

A 10 tagból álló férfikar karmesterük ve-
zényletével igen szépen kidolgozott, nagy 
átéléssel elénekelt művekkel örvendeztet-
tek meg bennünket – Hálaének szálljon 
hozzád jó Atyánk, - Az Úr lejött szegé-
nyen, - Üdvözítő Jézusom, Hálát adva 
áldjad Istent, Az Úrra hagyjad utad …. Az 
éneket elektromos orgona kíséret színesí-
tette. Közben bizonyságtételeket, verse-
ket, írást hallhattunk a vendég és vendég-
látó gyülekezet részéről egyaránt.  

A Paksi Gyülekezet lelkipásztora a Kirá-
lyok könyvéből az özvegyasszony példá-
jával bíztatott bennünket: - az özvegyasz-
szony férje halála után egy mai problémá-
val találkozott, az adósság csapdával. 

Nem azt kell kérdezni Isten milyen módon 
segít, hanem az a fontos, hogy mi mit 
tudunk tenni egymásért. Engedelmeske-
dett a prófétának, nem kérdezte miért kell 
a sok edény a házba, mikor nincs semmi-
je - hogy odafigyelve Isten akaratára en-
gedelmeskedjünk neki. 

Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, 
hogy ezt a termet rendezvényeinkhez 
alkalmanként használhatjuk. Így most is 
lehetőségünk volt közvetlen környeze-
tünkkel együtt vendégeink színvonalas 
szolgálatát hallgatni. 

Hálásak vagyunk testvéreinkért a jó Isten-
nek, kívánunk további szolgálatuk végzé-
séhez kitartást sok örömet és áldást! 

 

szerk. 

 

KERESZT 

 

A golgotai kereszt az a gerenda, melyen 
az élet hajótöröttjei a földi lét hullámveré-
sén át a mennyei partra menekülhetnek. 

A keresztyénség középpontja a kereszt, 
és a kereszt értelme a közbenjáró kegye-
lem. -  A kereszt a kegyelem győzelmi 
lobogója. 

A kereszt világító torony, mely a vihartól 
hányatott emberiségnek irányt mutat a 
biztos révhez. 

Aki nem látja a keresztfán Krisztus kien-
gesztelő áldozatát, az hiába néz a ke-
resztre. - Jézus a keresztről és a kereszt 
által lépett trónjára. 

A keresztről szóló beszéd a gonoszság 
ellen viselt hadjáratnak leghathatósabb 
fegyverneme. -  Aki a keresztről prédikál, 
hadat üzen a sötétségnek. 

A kereszt az atyai házra kifüggesztett 
lámpa, mely világít, hogy a tékozló fiak 
hazataláljanak. 

 

KERESZTYÉN 

 

A keresztyén tegyen a jámborságával 
úgy, mint a csiga a házával: lakjon ben-
ne, és ha valahova elmegy, vigye magá-
val. -  Az időnkénti keresztyén, semmi-
lyen keresztyén. 

Jó lenne, ha némely keresztyén jobban 
vigyázna a lábára, mint a fejére. 

Vagyis több gondot fordítana eljárására, 
mint tudására. 

A hívő keresztyénekre is ráborul néha az 
éj, de keresztyénségük éjnek idején is 
megtartja színét. 

Kívánatos lenne, hogy a keresztyének 
úgy ragaszkodjanak Istenhez, mint a bű-
nösök az ördöghöz. Ha hajlandók lenné-
nek annyit szenvedni Krisztusért, mint a 
világ fiai a káros szenvedélyeikért, - 
mennyi értéket és hasznot jelentene ez! 

A keresztyén az emberiségnek lelki érte-
lemben vett legjobb szolgája. -  Aki a ke-
resztyénekről megvetéssel nyilatkozik, 
elárulja tudatlanságát. 

Minden keresztyén annyira az, amennyire 
Krisztus hasonmása. 

Ezer kalász 

C.H.Spurgeon 

Igehirdetésének mezejéről 

 
AKKOR ... MI LESZ?  

   
Egyre többet tud már az ember,  
szédítő trónon ül az értelem,  
előtte még megszólalni sem mer,  
lenézett koldus lett az érzelem...  
Mindenkinek a zsarnok paran-
csol,  
a szintén trónra emelt önmaga,  
érte süketen és vakon harcol  
kegyetlenül. Egy "új kor" hajnala  
kábítja el, ha riadtan megáll,  
mert fél. Attól, hogy ez már a 
halál?!  

  És tanácstalan sodródik tovább  
a gépcsodákat alkotó világ.  
Az Istent eltemette: sírba zárta,  
... tövissel ma már nem koronáz-
za,  
inkább ... nevetni próbál fölötte  
a komputer-kor torzult szülötte.  

  Talán őriztetné is a kriptát,  
mert ... ha mégis igaz lenne 
mindaz,  
amit lenéz, mint a hívők titkát,  
de amiről néha. néha hírt ad  
az elnémított lelkiismeret,  
hogy - harmadnapra a sír üres 
lett!  
S az Isten mégis ... és még ma is 
él,  
a Bibliában Õ üzen, beszél...  

   
Akkor ... mi lesz? - Azt nem lehet 
leírni!  
A Feltámadottban hinni kell,  
hinni, hinni!  

         Lukátsi Vilma  



6.oldal REMÉNYSÉG 

Honnan lehet tudni, hogy 

Krisztus valóban feltámadt? 

Jézus Krisztus feltámadása a halálból a 
Keresztény hit központi igazsága. Ahogy 
Pál is írta: "Ha pedig Krisztus nem támadt 
fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűnei-
tekben vagytok." (1Korinthus 15,17).  

A kereszténység egész felépítése és az 
örök életbe - s ezáltal az élet értelmébe - 
vetett minden remény Krisztus feltámadá-
sán áll vagy bukik. 

A halál az ember legnagyobb ellensége. 
Egyszer minden ember meghal, még a 
legnagyobbak is. Az egész fizikai, biológi-
ai és társadalmi élet a halál uralma alatt 
van, Isten átka miatt, amit az ember érde-
melt ki, amikor első alkalommal nem en-
gedelmeskedett Isten szavának és ezzel 
bűnt hozott a világba (1Mózes 3,17). 
Jézus Krisztus, az örökkévaló Isten Fia 
és a világ megígért megváltója, le-
győzte a halált, magára véve az átkot 
(Galácia 3,13). Ezzel megnyitotta az 
Istenhez és az örök élethez vezető utat.  

Feltámadása a történelem legfontosabb 
eseménye és a legjobban bizonyított 
tény. Több bizonyíték és tanúvallomás 
támasztja alá, mint a világ kezdete óta 
történt minden más történelmi eseményt. 
Ezért feltétlenül szükséges, hogy min-
denki szembenézzen Krisztus követelé-
seivel a saját életére nézve. 

A kereszténység létezése már önmagá-
ban is bizonyíték. Az apostolok prédikáci-
óinak középpontjában mindig a feltáma-
dás állt (lsd. ApCsel 2,22-36; 3,14-15; 
4,10-12; 10,36-43; 13,26-39; 17,31; 
26,22-23 stb.) "Az apostolok pedig nagy 
erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus 
feltámadásáról, és nagy kegyelem volt 
mindnyájukon." (ApCsel 4,33), és emiatt 
az üzenet miatt hittek sokan Krisztusban, 
és - ahogy az ellenségeik is elismerték - 
"az egész világot felforgatták" (ApCsel 
17,6). Az első keresztények hithű zsidók 
voltak, akik a hetedik napon (szombaton) 
imádták Istent, de ezután a hét első nap-
ján, a feltámadás napján (vasárnap), 
kezdtek találkozni. Ezelőtt az Egyiptomból 
való szabadulás ünnepe volt a legna-
gyobb számukra, most viszont a Húsvét 
lett az, mivel felismerték, hogy Krisztus 
beteljesítette a próféciákat, mikor meghalt 
az Isten Bárányaként és feltámadt. A va-
sárnap és a Húsvét megünneplése, az 
Úrvacsora és maga a keresztény egyház 
is mind visszavezethetők az apostolok 
idejébe, s mindezek csak a feltámadás 
tényével magyarázhatóak. 

Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy az 
apostolok és a korai keresztények, több 
tízezres számban, hittek a feltámadásban 

és hirdették azt. Vajon elképzelhető az, 
hogy tévedtek és a hitük valamilyen go-
nosz hazugságon vagy fanatikus csalá-
son alapult? 

Minden okuk meg lett volna rá, hogy ilyes-
mit gondoljanak, hiszen sokukra nagy 
szenvedést hozott a hite. Elvesztették 
vagyonukat, gyakran életüket is, az első 
század zsidó és római üldözéseiben. Biz-
tos, hogy nem álltak volna ki amellett, 
hogy Megváltójuk legyőzte a halált, ha 
nem lettek volna szilárdan meggyőződve 
róla, a tények alapos mérlegelése után. 

Hallották az apostolok és az ötszáz em-
ber (1Korinthus 15,6) vallomását, akik 
mind látták az Úr Jézus feltámadását, s 
ez meggyőzte őket. 

Néhányan azt mondták, hogy Krisztus 
megjelenése a feltámadása után csak 
látomás és hallucináció volt, vagy az illető 
kilétének eltévesztése. A látomás és hal-
lucináció viszont nem ismétlődhet több-
ször, egyénekkel és csoportokkal, ahogy 
azt itt láttuk. A tanítványok pedig biztosan 
felismerték Jézust, hiszen több mint há-
rom évig minden nap együtt voltak Vele. 

Egyébként amikor meglátták Őt a felső 
szobában, először maguk is "azt hitték, 
hogy valami szellemet látnak." (Lukács 
24,37). Jézus viszont bíztatta őket, hogy 
érintsék meg, különösen a szögek nyo-
mait a lábán és a kezén. Mikor pedig 
mindezek után együtt vacsorázott velük, 
minden kétségük elszállt, hogy Jézust 
magát látják, ugyanabban a testben, ami-
ben eddig is volt. 

Mások szerint sohasem halt meg, csak 
elájult. Ez az állítás is csak azt mutatja, mi 
mindent képes kitalálni az ember, hogy ne 
kelljen szembenéznie a tényekkel. A ró-
mai katonák halottnak mondták, víz és vér 
keveréke ömlött ki megsebzett oldalából, 
nehéz halotti lepelbe tekerték és három 
napra egy sírba zárták. Egy halálosan 
megsebzett, legyengült, csaknem halott 
Jézus soha nem ösztönözte volna tanítvá-
nyait olyan bátorságra és erőfeszítésre, 
amiről hamarosan tanúbizonyságot tettek. 
De még ha elájult is volna, hamarosan 
meghalt volna, mint egy legyőzött és te-
hetetlen vezető. 

A több mint tíz megjelenésen túl ott van 
még az üres sír ténye is. Római pecséttel 
volt lezárva, halálos ítélet terhe mellett 
őrizte egy római katonai osztag, a bejára-
ta elé pedig egy nagy követ gördítettek. 
Ennek ellenére amikor az első húsvét 

reggelén egy dicsőséges angyal elgör-
gette a követ, a katonák félelmükben 

elfutottak, a halott pedig eltűnt, miközben 
a halotti lepel ott maradt a sírban. 

Az üres sírt sosem tudták mással magya-
rázni, mint a feltámadással. Ha a test még 
mindig meg lett volna a sírban vagy más-
hol, a rómaiak és a zsidók minden bizony-
nyal felmutatták volna, hogy ezzel kioltsák 
a futótűzként terjedő keresztény hitet. Ha 
viszont az apostolok vagy Jézus más 
barátai vitték volna el, és tudták volna, 
hogy halott, sosem hirdették volna a feltá-
madást amivel esetlegesen halálbüntetést 
vontak volna magukra. Egy ember sem 
áldozza szándékosan az életét olyan va-
lamiért, amiről tudja, hogy hazugság. 

Az üres sír és Krisztus feltűnései feltáma-
dása után mind bizonyítékok. Ezt csak 
alátámasztja a Biblia következetes tanítá-
sa, a korai keresztények irodalmában 
található számtalan utalás erre a témára, 
az egyház intézménye, a vasárnap és a 
húsvét és az Ótestamentum ígéretei, va-
lamint annak a szüksége, hogy az életnek 
igazi értelme legyen. Ezek mind Krisztus 
feltámadását bizonyítják. 

Nincs más olyan tény a történelemben, 
amit a bizonyítékok ilyen sora támasztana 
alá. Végül pedig a megváltás és az örök 
élet tapasztalata tanúskodik mellette, ami-
ben mindenki részesült, aki hitét az élő 
Krisztusba helyezte. "Ha tehát száddal 
Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, 
hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, 
akkor üdvözülsz." (Róma 10,9). 

F o r d í t o t t a :  M o l n á r  C s a b a 
Részlet Henry Morris és Martin Clark: The 
Bible Has the Answer, című könyvéből.  

 

http://www.christiananswers.net/catalog/bk-bibleanswers.html
http://www.christiananswers.net/catalog/bk-bibleanswers.html


Nagypéntek hajnalban ért vé-
get, az a vallási per, amit Jé-
zus ellen indítottak. A Nagyta-
nács Jeruzsálemben mint sta-
táriális bíróság, halálra ítélte 
Őt, mivel Isten Fiának vallotta 
magát. Reggel átkísérték a 
római helytartóhoz, ott meg 
azzal vádolták, hogy a zsidók 
királyának mondja magát. Pilá-
tus látta, hogy Jézus ártatlan, 
és meg akarta menteni, végül 
azonban mégis megerősítette 
az éjszaka hozott halálos ítéle-
tet, és így még aznap, pénte-
ken délelőtt Jézust keresztre 
feszítették, s vele együtt két 
gonosztevőt is.  

Ma nem a nagypénteki történet 
valamelyik részletét szeretném 
kiemelni, hanem az egészet 
szemünk előtt tartva azt vizs-
gáljuk meg, mi volt a jelentősé-
ge Jézus Krisztus kereszthalá-
lának, és hogy mérhetetlen 
szenvedése, teljes magáraha-
gyatottsága, iszonyú lelki és 
fizikai fájdalmai között is, ho-
gyan viselkedett Ő. 

Erre a két kérdésre a rövid 
válasz így hangzik: Jézus ke-
reszthalálának kozmikus jelen-
tősége volt. Az egész világra 
kiható jelentősége. 

A másik kérdésünkkel kapcso-
latban érdemes megfigyelni, 
hogy Jézus ebben a helyzeté-
ben is valami különös figyel-
mességgel, szeretettel vett 
észre mindenkit, aki körülötte 
volt, és akin csak lehetett, se-
gített. 

I. 

Mit jelent, hogy Jézus halálá-
nak kozmikus jelentősége 
volt? 

Az Újszövetség több helyen ír 
erről. Különösen Pál apostol 
hangsúlyozza. Ezt írja az 
apostol: "Mert tetszett az 
egész Teljességnek, hogy 
Jézusban lakjék, és hogy álta-
la békéltessen meg önmagával 
mindent, a földön és a menny-
ben, úgy, hogy békességet 
szerzett a keresztfán kiontott 
vére által. Titeket is, akik egy-
kor Istentől elidegenedtek és 
ellenséges gondolkozásúak 
voltatok gonosz cselekedetei-
tek miatt, most viszont megbé-

kéltetett emberi testben, halála 
által, hogy mint szenteket, 
hibátlanokat és feddhetetlene-
ket állítson majd színe 
elé." (Kol 1,19-22).  

Miért kell megbékéltetni az 
embert Istennel?  

Azért, mert háború van. Az 
ember fellázadt Isten ellen, 
szembefordult Teremtőjével, 
ellensége lett Istennek, és ezt 
a lázadást Isten igazsága miatt 
az Ő igazságos ítélete kell, 
hogy kövesse. Ebbe viszont 
mindnyájan belepusztulnánk. 
Ezt az ítéletet vállalta magára 
Jézus. Ő nem lázadt az Atya 
ellen soha, de oda állt, ahol a 
mi ítéletünket végrehajtotta 
Isten, és Isten - ahogy az 
Ézsaiás 53. részében olvassuk 
- Őt büntette meg minden vét-
künk miatt. Őt sújtotta az Ő 
ítélete. Ez a valódi oka Jézus 
kereszthalálának. A célja pe-
dig, hogy megmentsen minket 
attól a szörnyű ítélettől, amit 
provokáltunk Istennel szembe-
ni kihívó magatartásunkkal.  

Aki ezt a tényt hiszi, annak azt 
ígéri Isten az Ő igéjében, hogy 
igazzá nyilvánítja. Mert Ő az 
ítéletet nem hajtja végre két-
szer. És mivel a mi halálos 
ítéletünket szenvedte el Jézus 
a kereszten, beleértve a pokol-
járást, a kárhozatot, ezért ezt 
az ítéletet azon, aki Őbenne 
hisz, már nem hajtja végre. Aki 
mindezt nem hiszi, annak ma-
gának kell elszenvednie meg-
érdemelt ítéletét. Ez a Biblia 
summás tanítása, és ez a mi 
hitünknek a biztos fundamen-
tuma.  

Jézus tehát az egész emberi-
ség bűnének a büntetését 
szenvedte el, ezért nincs fogal-
munk sem arról, hogy mit je-
lentett az Ő golgotai kínhalála 
és az előtte való szenvedés, 
és amikor valaki azt mondja: 
az Úr Jézus sem szenvedett 
annyit, mint én, akkor nem 
tudja, milyen súlyos istenká-
romlást és mekkora valótlansá-
got mond. 

Nem tudjuk elgondolni, mit 
jelent az: az egész embervilág 
minden bűnének Isten igazsá-
ga szerint megérdemelt bünte-
tését elszenvedni. Ez történt a 

kereszten. És a maga 
"adagját", bűnbocsánat adagját 
az kapja meg, aki ezt hittel 
komolyan veszi, és éppen 
ezért jelentkezik a neki szüksé-
ges bocsánatért. Aki úgy véli, 
hogy nincsenek bűnei, vagy 
nem szorul rá erre, vagy ez az 
egész mesebeszéd, annak 
viszont magának kell elszen-
vednie azt, amire rászolgált. 

Mivel Jézus az egész emberi-
ség bűnének a büntetését 
szenvedte el nagypénteken a 
kereszten, mivel Isten igazsá-
gának tett eleget, mivel meg-
engesztelte Isten méltó harag-
ját, megbékéltette Istent velünk 
és minket Ővele. Pál apostol 
boldogan írja több levelében: 
emberek, vegyétek már komo-
lyan, hogy vége a háborúnak. 
Nem haragszik Isten. Megbé-
kéltette Krisztus az Ő vére által 
- ahogy itt olvastuk. Az Ő tes-
tével, halálával, engesztelő 
áldozatával megbékéltette, új 
világhelyzet állt elő.  

A legfrappánsabban a második 
Korinthusi levél 5. részében 
írja ezt Pál apostol: "Ezért ha 
valaki Krisztusban van, új te-
remtés az: a régi elmúlt, és 
íme: új jött létre. Mindez pedig 
Istentől van, aki megbékéltetett 
minket önmagával Krisztus 
által, és nekünk adta a békél-
tetés szolgálatát. Isten ugyanis 
Krisztusban megbékéltette a 
világot önmagával, úgyhogy 
nem tulajdonította nekik vétkei-
ket, és reánk bízta a békélte-
tés igéjét. Tehát Krisztusért 
járva követségben, mintha 
Isten kérne általunk: Krisztu-
sért kérünk, béküljetek meg az 
Istennel! Mert azt, aki nem 
ismert bűnt, bűnné tette ér-
tünk, hogy mi Isten igazsága 
legyünk Őbenne." (2Kor 5,17-
21). 

Mivel Jézus kereszthalálával 
minden benne hívő előtt meg-
nyitotta az Istenhez visszave-
zető utat, és mivel az Ő halálá-
nak az ereje az egész történe-
lemre kihat, és az teljes értékű, 
végérvényes elégtétel volt, sőt 
éppen a Kolosséi levélben 
olvassuk, hogy Jézus kereszt-
halála totális győzelmet jelen-
tett a démonvilág felett is, ezért 
mondjuk, hogy az Ő keresztha-

lálának kozmikus jelentősége 
van. Ezt mintegy szemléltette 
Isten azokkal a különös jelen-
ségekkel, amelyek nagypénte-
ken Jézus haldoklásával és 
halálával egy időben történtek.  

Olvastuk, hogy déli tizenkettő-
től délután háromig teljes nap-
fogyatkozás következett be. 
Utána földrengés támadt ott, 
ahol ritkán szokott lenni. A 
földrengés miatt a Jeruzsále-
met körülvevő dombok megre-
pedeztek, és mivel ezekbe a 
puha kőből való domboldalak-
ba vájtak sírkamrákat, meg-
nyíltak a sírok. Néhány meg-
nyílt sírból csodák csodájára 
néhányan feltámadtak. De ami 
a leginkább megdöbbentette a 
vallásos embereket, hogy a 
templomban a szentek szentjét 
lezáró hatalmas vastag füg-
göny tetejétől az aljáig megha-
sadt.  

Ennek a függönynek a megha-
sadása pedig arra utalt, hogy 
megnyílt az út a bűnös ember 
előtt a szent Istenhez. Ahova 
addig benézni sem volt sza-
bad, ahova csak évente egy-
szer a főpap mehetett be, ke-
zében az engesztelő vérrel, 
esedezve Isten bocsánatáért, 
oda most már mindenki mehet 
közvetlenül, Jézusra való te-
kintettel. És Őreá való tekintet-
tel az igazságos Isten irgalom-
mal várja azokat, akik hiszik, 
hogy Jézus áldozata, érvényes 
rájuk nézve is.  

Nem véletlenül történtek tehát 
ezek az események. Azt hir-
dették: nem kell többé állatál-
dozatokkal próbálkozni, hogy 
megengeszteljük Istent, mert 
Jézus egyszeri és tökéletes 
áldozata egyszer és minden-
korra engesztelést szerzett.  

Ugyanakkor neki fontos az 
egyes ember, és az Ő halálá-
nak a kozmikus jelentőségét 
kinek-kinek személyesen lehet 
és kell a hitével elfogadni, ma-
gáévá tenni. 

 

Cseri Kálmán 

Igehirdetésének első fele 

(2009 ápr.10 nagypéntek) 

7. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

JÉZUS HALÁLÁNAK JELENTŐSÉGE 



Képen Macher Tivadar lelkipásztor és 
felesége Ági látható. 

 

2010.02.13-án gyülekezetünkből többen 
részt vehettünk a Pécsi Baptista Gyüleke-
zet örömünnepén. 

Ezen a szombat délutánon Macher Tiva-
dar lelkipásztort és feleségét Ágit fogadta  
hivatalosan is a gyülekezet lelkipásztora-
ként. 

A lelkipásztor beiktatást dr.Mészáros Kál-
mán az MBE elnöke végezte Efézus 4:12 
és 15 alapján.  

 

„A lelkipásztor beiktatás nem emberi fel-
hatalmazás, hanem annak a ténynek a 
megerősítése, hogy Isten elhívott, Pál 
tovább küldött. „Mert, ha embereknek 
akarnék tetszeni, Isten szolgája nem vol-

nék!” 

Pécs városának gazdag múltja van, közel 
2000 éves. Az első Hamburgból érkezett 
baptista munkások közül néhányan itt 
Pécsett vetették az ige magvait, 125 éve 
indult el a gyülekezet élete. A jelenlegi 

pécsi Baptista templom 25 éves.  

Drága testvéreim, minden körülmények 
között elhívásotoknak méltóan éljetek. A 
Pécsi Gyülekezet Jézusé, Ő a pásztor, Ő 
hozta létre. Mi könyöröghetünk, hogy mu-
tassa meg Isten az Ő szándékát a gyüle-

kezetre nézve.  

Az apostoli szolgálat a nehéz gyülekezet 
indításának, iránymutatásának, navigálá-
sának a munkája. Pásztor, vezető, akit az 
ige Isten iránymutatása nyomán vezet. A 
tanítás rendkívül fontos, nem egy embe-
res munka. Mi az amit Isten pluszban 
elvár? Munkatársai kell, hogy legyünk a 
pásztornak. Az itteni alkalmak, a felkészí-
tés alkalmai kell, hogy legyenek, hogy 
majd a bejáraton kívül megvalósíthassuk 
amit hallottunk. Legyünk nagykorúak az 
igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk a 

szeretetben aki a fej a Krisztus.” 

 

Macher Tivadar 1989-1995-ig  Soltvad-
kerten volt lelkipásztor. Majd Angyalföldön 
szolgált már 15 éve. Közben az Országos 
Ifjúsági mozgalom vezetője, a „Szentírás” 
Szövetség munkatársa, a Családok pász-

torolásában is részt vett. 

A lelkipásztor, és a gyülekezet fogada-
lomtétele következett. 

Macher Tivadar lelkipásztor testvérnek  
dr. Mészáros Kálmán elnök testvér átadta 
a 60 éves szószéki Bibliát. 

 

Macher testvér köszönetet mondott min-
denkinek aki indította, támogatta és pél-
dát adott lelkipásztori szolgálatához. Kö-
szöni a bizalmat és azt a nagy szeretetet 
ami a testvérekből rá és családja felé 
árad. 

 

Ezután köszöntések következtek a pécsi 
gyülekezetvezető Bondor Jenő részéről, 
Papp Jánostól aki Angyalföldi testvérekkel 
együtt köszönti új helyén volt lelkipászto-
rát. Kele Pál nyugdíjas plébános apát 
Mayer Mihály  püspök köszöntését hozva 
áldást kívánt Macher Tivadar munkájára. 

A Dunántúli Egyházkerület nevében 
Paróczi Zsolt köszöntött, hallhattuk Vágó 
István volt pécsi lelkipásztor köszöntését. 
A város vezetés nevében Hoppál Péter 
köszöntését hallhattuk, aki reménységét 
fejezte ki egy új hit útján elinduló ország 
jövőjében. Töltsük meg a Kultúra évében 
új tartalommal, evangéliummal a város 
tereit – mondta. A szomszéd gyülekeze-
tek következtek Kázmér Pál Evangéliumi 
Pünkösdi Gyülekezet pásztora, Kovács 
József  a Sion gyülekezet lelkipásztora. 
Methodista Gyülekezetből Kovácsné Csil-
la. 

A sor végére kerültek a baptista gyüleke-
zetek köszöntését hozók: „Szeretetvár”-
ból Gulyás János, Pécs-Somogyról Tóth 
Zoltán lelkipásztor, Mohácsról Dan Zoltán. 
Szekszárdról Papp Barnabás köszöntését 
hallhattuk. 

Minden lelkipásztor, röviden egy-egy 
ígével igyekezett az ünnep fényét növelni. 

 

Jó volt ott lenni, örülni a Pécsi Gyüleke-
zettel együtt.  

 

Révész Sándorné 

Lelkipásztor beiktatás Pécsett 

8.oldal REMÉNYSÉG 



9. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Pécs-Somogyon gyülekeze-
tünkben a pénteki imaóra kere-
tén belül tartottuk meg a Női 
Világimanapot. Minden évben 
kedves élmény egy-egy új 
országgal annak életével és 
Istentiszteleti szokásaival  
megismerkedni az ottani test-

vérekre imáinkban  gondolni. 

 

A világimanapot 1887 óta tart-
ják az asszonyok, világot átfo-
gó imaláncolatban. Évenként 
ismétlődik, minden március 
első péntekjén, csaknem 200 
országban bekapcsolódnak az 
összekulcsolt kezek a nemes 
szolgálatba. Magyarországon 
25 éve folyik ez az imádkozó 
informálódás, és cselekvő bi-
zonyságtétel különböző gyüle-
kezetekben, felekezetekben. 
Kamerun asszonyai készítették 
el az idei imanap ünnepi isten-
tiszteleti anyagát, melyet mi 
magyarul velük együtt imádko-
zunk és énekelünk, értük és 
egymásért, az egész világért. 
Az idei imanap főtémája: 
„Minden mi él, Istent dicsérje!” 
Jelszava: erő a mához, re-
mény a holnaphoz. 

Kamerun – Afrika kicsiben 
 

Ismerkedve Kamerunnal, egy-
re inkább felfedezzük, hogy 
benne Afrika sokfélesége egy 
ország keretén belül jelenik 
meg. Kamerun – Afrika kicsi-
ben. Amikor a portugál hajósok 
1472-ben Kamerun partjainál 
szárazföldet értek, a Wouri 

folyóról, amely tele volt rákok-
kal, elnevezték azt Rio dos 
Camarões-nek (rákos folyó-
nak). Ez a folyó lett később az 
ország névadója: Kamerun. 
Egy cinikus 20. századi euró-
pai Afrika-utazó nem is olyan 
régen így nyilatkozott: 
„Kamerun? Koszos porfészek.” 
A kameruni asszonyok ezzel 
szemben büszkék hazájukra 
és szeretettel beszélnek szülő-
földjükről. Földrajzukról, törté-
nelmükről, az éghajlatról, kultú-
ráról, vallásról és a lakosság-
ról. Az életük mindennapi való-
ságát gazdagság és szegény-
ség egyaránt meghatározza. 
Természeti kincsekben gazdag 
ország ez, sokféle lehetőséget 
rejt magában. Hivatalos nyelve 
a francia, az angol és az ún. 
pidgin-angol. Ezeken kívül 230 
törzsi nyelv létezik, és azoknak 
különböző tájszólásai. Tíz tar-
tomány területe képezi az or-
szág összterületét, amely 
475.442 km². Hazánknál körül-
belül ötször nagyobb. Fővá-
rosa Yaounde. Összlakossága 
18 millió. Államberendezése: 
elnöki köztársaság. Hosszú 
évek óta Paul Biya a miniszter-
elnök. A politikai és gazdasági 
helyzet ugyan nagyon nehéz 
Kamerunban, korrupció, mun-
kanélküliség jellemzi, és kevés 
a remény a változásra – mégis 
vidám és elszánt emberek a 
bennszülöttek, akik szeretnek 
ünnepelni és Istennek hálát 
adni. 
 
Isten dicsőítése minden mó-
don 
 
Istentiszteletük középpontjá-
ban nem a prédikáció, nem is 
az úrvacsora, még csak nem is 
a liturgia áll, hanem Isten di-
csőítése énekszóval, hangsze-
rekkel, tánccal, zenével. 
„Minden mi él, Istent dicsérje!” 
a jelmondatuk. 50 éve tagjai a 
világimanapi mozgalomnak, és 
az idei imaliturgiát a 150. zsol-
tár alapján készítették el. Isten 
magasztalása a hívő ember 
számára a legfontosabb, akkor 
is, ha válságban van az élete, 
vagy a hazája, a népe, a csa-
ládja. «Mi Istent Kamerunban 
életünk nehézségei közepette 

magasztaljuk, mivel az életet 
Isten legnagyobb ajándékának 
tartjuk… A halál árnyékának 
völgyében is tudják nálunk 
Kamerunban, azok, akik árvák, 
özvegyek, fogyatékosok, HÍV- 
vírussal fertőzöttek, hogy Isten 
velük van. Azok is, akik a napi 
betevő falatért küzdenek, a 
taxisok, piaci kofák (bayam-
sellamnak nevezik őket) ma-
gasztalják Istent. Mi mind ma-
gasztaljuk Istent, az élet aján-
dékáért.» Így szól közös liturgi-
ájuk egyik idézete. De a ma-
gasztalást tettek is követik. 
Gondoskodni kell az utcagye-
rekekről a nagyobb városok-
ban, a betegekről és az idő-
sekről. Az egyház növekedik 
és sok a fiatal. A legtöbb iskola 
és kórház egyházi fenntartás-
ban működik. 
 
Eleven egyházi élet 
 

Az egyházi élet eleven. A la-
kosság 50%-a keresztyén, (25 
% protestáns, 25% katolikus). 
30% muzulmán vallású, a ma-
radék 20% afrikai törzsi vallá-
sok követője. A vallások egy-
máshoz való viszonyát toleran-
cia és kölcsönös tisztelet jel-
lemzi. Asszonyok, gyerekek, 
férfiak járnak istentiszteletre. A 
gyülekezeti élet igen élénk és 
a gyülekezetek fiatalok. Jó az 
ifjúsági és gyermekmunka. 
Szépen látogatottak az isten-
tiszteletek. A lelkes éneklés és 
taps hozzátartozik az istentisz-
telethez. Az énekkarok tagjai 
színes viseletben énekelnek. A 
keresztyén egyházak 
lelkigondozást is gyakorolnak, 
egészségügyi gondozást is 
támogatnak, és oktatási intéz-
ményeket tartanak fenn. Az 
evangéliumi missziói munka a 
19. században az angol bap-
tisták missziójával kezdődött. A 

németek idején a Bázeli Misz-
szió végezte ezt tovább, a 
Kameruni Presbiteriánus Egy-
ház protestáns felekezetek 
uniója. Ez az egyház még ma 
is szoros együttműködésben 
van a Bázeli Misszióval. A 
kameruni baptisták a német 
szabadegyházakkal tartják a 
kapcsolatot. A világimanapi 
liturgiás füzetben így szól az 
asszonyok ünnepi hívogatása: 
„A világ minden részéről hívjuk 
testvéreinket, ünnepeljétek 
velünk ezt az istentiszteletet, 
szívvel-lélekkel, magasztalás-
sal, dicséretmondással. Kame-
runban az idegent megkülön-
böztetett, különleges tisztelet-
tel veszik körül. Északon és 
Nyugaton az a szokás, hogy 
kókuszdiót vagy Cola cserjét 
kínálunk fel, a tengerparton 
pálmabort, a déli tájakon pedig 
pirított földimogyoróval kínáljuk 
a vendéget.” 

Néhány gyakorlati tanács 
 
A korábbi évekhez hasonlóan 
a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 
és ennek Női Bizottsága készí-
tette a világimanap színes 
anyagát. Egy derűs, szép ka-
meruni istenmagasztalással 
buzdítunk mindenkit az együtt 
ünneplésre: „Dalra fakadunk, 
hogy Istennek megköszönjük 
sikereinket, magasztalva Őt 
mindazért, amit elértünk. Ma-
gasztaljuk és áldjuk Őt csen-
des elmélkedésben. De tapso-
lunk, trillázunk és mozgással is 
dicsérjük nevét. A Biblia igéivel 
és imáival kiöntjük szívünket 
Isten előtt. Amikor könnyekre 
fakadunk, könnyebbül terhünk 
és megvidámodik a szívünk. 
Amikor örömünkben ujjongva 
táncolunk, szinte önfeledten 
magasztaljuk Istent. Örömben, 
bánatban és gondok között is 
mindenkor áldjuk Őt.”  
 
Dr. Békefy-Röhrig Klaudia 
az imanapi liturgia fordítója 

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP 

2010 március 5. Kamerun 



10.oldal REMÉNYSÉG 

Felöltöztetni a lelket 

Párommal és barátainkkal 
újra meghívót kaptunk egy 
baptista testvértől, így hát illen-
dően elmentünk a gyülekezet 
azon eseményére, ahol a kö-
zösség Gerzsenyi Sándor lelki-
pásztort és költőt köszöntötte. 

Örömmel mentünk mindany-
nyian, hiszen nem először 
jártunk már a közösség ren-
dezvényein, ahol a hit, a sze-
retet és a szív bőségét tapasz-
talhattuk meg. Az egész esti 
megemlékezés arról szólt, 
hogy egy életút hogyan lehet 
tartalmas, és miként sugároz-
hat ki a költő, a lelkipásztor 
Gerzsenyi Sándor élete, embe-
rek vagy egy közösség életére 
is. Nagyon is emberléptékű 
volt, ahogy a kicsik és az idő-
sebbek, imitt-amott szépkorúak 
is önmagukat adván, elrejtett 
értékeket voltak képesek elő-
hozni, szolgálatuk során ön-
magukból, és természetesen a 
költő, énekszöveg-író lelkének-
gondolatainak rezdüléséből. 

Vers, próza és ének, mind-
mind másfajta műfaj, amelyek 
másfajta emlékeket, gondola-
tokat indítanak meg. Olyano-
kat, amelyek feltárják a sorsot, 
az életet hittel vállaló lelket, az 
alkotó szellemet, őrzik a lel-
kész igazi, munkás szorgal-
mát. 

Végighallgatva a szép és 
sokszor megható programot 
úgy fogalmazhatok, hogy az 
elhangzottak mind-mind egy-
fajta üzenetet sugalltak, még-
pedig azt, hogy a hit, ha vala-
mikor, akkor ma igazán fontos. 
Ez az üzenet végigvonult az 
egész esti szolgálaton. A jövőt 
tekintve ez egyszerre példa, és 
egyúttal intelem is, mert tartós 
és megbízható közösség nem 
létezik hit és szeretet nélkül. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy 
a szolgálatok teljes hittel, és 
szívből fakadó odaadással, 
tiszta és az amatőröket felül-
múló intonációval, igényesen 
hangzottak el, szeretet, erköl-
csi példát sugározva. 

Mindez biztosította a testvé-
rek élő és személyes kapcso-
latát az eddigiektől eltérő mó-
don – kulturális missziót vállal-
va – tisztelt lelkipásztorukkal. 

Hiszem, hogy azoknak, akik 
jelen voltak ezen az estén, de 
különösen azoknak, akik a 
műsorban tevékenyen részt 
vettek, a legfőbb ajándék 
Gerzsenyi Sándor jelenlévő 
„élő” társasága volt, mert ré-
szesedhettek egy olyan em-
berségben, ami izzást ad az 
emberi életnek, emberi kap-
csolatoknak. 

Gerzsenyi Sándor munkáin 
keresztül bemutatott életútján, 
számomra végigvonul, hogy 
egy sokrétű ember, aki tudato-
san, de alázattal szervezte 
életét, makacs becsülettel, 
hittel az Isten és az irodalom 
irányába. 

Magam is tisztában vagyok 
vele, hogy az esztétika terüle-
tén a mennyiségnek nincs 
nagy jelentősége. Mégis azt 
mondom, hogy az a kereszt-
metszet, amely akkor este, 
számunkra mint kívülállóknak 
bemutatta egy lelkipásztor-
költő prózai munkásságát, nem 
kevés. Különösen ki kell emel-
ni az írások mögötti érthetősé-
get, azt, hogy azok könnyen 
„lefordíthatók” az egyes ember, 
az olvasó, a hallgató aktuális 
gondolatvilágába. És éppen ez 
az, ami engem ezen az estén 
megfogott. 

No meg az a két vers, ami 
különösen érthetővé teszi a 
költő életét: nevezetesen a 
„Küldetés” és „Az öreg hajós 
balladája”. 

Hogy miért? Mert a monda-
nivalójuk egy életfilozófiát, 
életutat és élettapasztalatot tár 
elénk. És azért, mert akik ezt 
tolmácsolták, ennek a közös-
ségnek a hiteles és szorgal-
mas, önzetlen tagjai.  

Ami a „Küldetés” című vers-
ből kiemelhető üzenet: 

„Ki másnak is adni akar, 

Legyen gazdag szívében. 

Fusson ki látja a célt, 

Hátra sose nézzen.” 

„Az öreg hajós balladája” 
című vers általam értelmezett 
üzenetét Révész Sándor test-
vér a lelkész-költő felé irányuló 
fokozott tisztelettel és az idő-
sek iránt átitatott szeretetével 
mondta el: 

„A mélység torka gyakran 
tágra tágult, 

Hogy elnyelje a csöpp kis 
csónakot, 

De Isten karja szelíden alá-
nyúlt, 

Szabadulást és reményt 
adott.” 

 

Egy életút röpke másfél órá-
ban? Igen! Jól és 
lényegretörően szerkesztve 
belefér. Örülünk, hogy tanúi 
lehettünk ennek az emelkedett 
hangulatú, varázslatos kulturá-
lis missziónak.  

Bennem azért motoszkál egy-két 
gondolat, az utolsó vershez kap-
csolódóan, amit a XXIII. zsoltár 
átirataként, annak egy-egy sorát 
Gerzsenyi Sándor lelkész-költő 

életéhez, életútjához  teljes meg-
győződéssel minden jelenlévő 
nevében leírhatok, amit az ünne-
pelt is így gondol minden bizony-

nyal. 

„Az Úr az én kormányosom, 

Ezért gonosz áramlatok nem 

sodorhatnak el, 

Ő a világítótorony fénye, mely 

utat mutat Nekem 

…  Ő irányít a becsületes élet 

csillaga felé, 

Az Ő szent akarata szerint. 

Bár az élet viharai és villámai 

közt hajóztam, 

Nem féltem, mert tudtam, hogy 

mellettem vagy Uram. 

A Te szereteted és gondoskodá-

sod … az én 

biztos kikötőm.” 

A másik költemény pár szép 
sora is üzenetértékű lehet az egyes 
ember, de akár a baptista közös-
ség számára is, és nemcsak a szép 

este tanúságtétele alapján: 

„Öleljétek meg az öregeket, 

Adjatok nekik szeretetet, 

Vigasztalóik Ti legyetek … 

Legyen hozzájuk szép szavatok 

Legyen számunkra mosolyotok 

…” 

(Szeressétek az öregeket) 

Így legyen! 

 

Őszinte köszönettel a meg-
hívásért: 

Halmos Gábor és Horváth 
Éva; Komka Zoltán és Magdi 

 

P A T A K 

 

Csendben ülök és nézek. 
Nem szememmel. 

A szívem tekint vissza és 
előre. 

Ha verset írtam, Jézus volt 
az Alfa. 

Vigyáztam, el ne sodortas-
sam tőle. 

 

Forrás volt ő. Én kanyargó 
patak, 

Értelmetlennek tetsző for-
dulókkal. 

Itt zúgók, amott hordalék-
iram… 

Pisztráng csupán, nem 
hálót tépő nagy hal. 

 

A sűrű lomb között fény-
csóva siklik. 

A lelkem visszatükrözi az 
égi morzét. 

Üzenet vésődött szívem 
falára, 

És szólt az Úr: Tolle, lege! 
– Menj, oszd szét! 

 

Receptem ez volt: Add 
tovább, mit kaptál. 

A lényeg az, hogy ne ma-
radjon nálad. 

Köszönöm, Uram, bőkezű 
kegyelmed! 

Kitartó hűségedért áldva 
áldlak! 

   
 G.S. 



11. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

1./ Kármeltől a Jezréelbe vezető útig 

„A Gileádban lakó tisbei Illés ezt 

mondta Ahábnak: Az élő ÚRra, Izráel 

Istenére mondom, akinek a szolgálatában 

állok, hogy ezekben az esztendőkben nem 
lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az 

én szavamra.”  1Kir 17, 1; „Ezután Illés 

ezt mondta Ahábnak: Menj föl, egyél, és 

igyál, mert eső zúgása hallatszik. Aháb 

fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig 

fölment a Karmel tetejére, a földre kupo-

rodott, és arcát a térdei közé hajtotta. Így 

szólt a szolgájához: Menj föl, és tekints a 

tenger felé! Az fölment, és arra tekintett, 

majd ezt mondta: Nincs ott semmi. Illés 

ezt mondta: Menj vissza 
hétszer! Hetedszerre ezt 

mondta a szolga: Most 

egy tenyérnyi kis felhő 

emelkedik föl a tenger-

ből. Ő azt felelte: Menj 

el, és mondd ezt 

Ahábnak: Fogj be, és 

menj le, míg föl nem tar-

tóztat az eső! Eközben az 

történt, hogy viharfelhők 

sötétítették el az eget, és 

nagy eső lett. Aháb harci 
kocsira szállt, és 

Jezréelbe ment. Az ÚR 

keze pedig Illéssel volt, 

és ő felövezve derekát, 

Aháb előtt futott a 

Jezréelbe vezető útig.” 

1Kir 18, 41-46;  

„Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, 

és amikor buzgón imádkozott azért, hogy 

ne legyen eső, nem is volt eső a földön 

három évig és hat hónapig. Aztán ismét 
imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld 

meghozta termését.” Jak 5, 17k.  

 

a./ Isten azért hallgatta meg Illés eső-

ért mondott imádságát, mert Illés várako-

zó magatartást folytatott és mivel ez Isten 

ideje volt. Határozottan elképzelhetjük, 

hogy borultak egymás karjába az embe-

rek háromévi szárazság után, amikor 

megérezték az első nagy, súlyos esőcsep-

peket. Az eső talán még nagyobb és nyil-
vánvalóbb jele volt Isten hatalmának, 

mint a tűz. Maga Áháb gyorsan elvihar-

zott onnan állami díszhintójában, nehogy 

beleragadjon a sárba. És hirtelen meg-

előzte Illés, aki elfutott mellette a zápor-

esőben. Így futott Illés Áháb lovas-fogata 

mellett egészen a 30 km távolságra lévő 

Jezréelig, mint egy győzelmi követ. Hogy 

volt ez lehetséges, és pedig egy ilyen 

rendkívüli erőpróbát igénylő nap után? 

„Az Úr keze Illéssel volt”, hangzik az 
egyszerű bibliai válasz. 

   

b./ És mégis eltűnődünk azon, hogy 

nem volt-e Illés olyan rendkívüli ember, 

akivel még soha életünkben nem találkoz-

tunk? - Jakab megfontoltan megállapítja: 

„Illés ugyanolyan ember volt, mint mi-

” (Jak 5,17). Nem volt „híres ember”, 

nem volt „hős”. Azonban teljesen szoros 

közösségben élt Istennel. Ezért volt Illés 

imádságának olyan nagy ereje.  

 

c./ Nem a saját ügyében mondta ezt az 

imádságot, hanem közbenjárás volt ez az 

Úr népéért. „Illés nem volt olyan hatal-
mas, hogy ne kellett volna többé imádkoz-

nia, soha nem volt olyan bizakodó, hogy 

ne kellett volna többé várakoznia, soha 

nem szállt el annyira magától, hogy ne 

ismerte volna fel az esőt egy picike felhő-

ben” (C. Swindoll).  

 

d./ Mi is ugyanannak az Istennek szol-

gálunk, és ezért nagy, értelmünket meg-

haladó tapasztalatokat szerezhetünk vele.  

 
Az imádság minden esetre harcot is 

jelent. Aki Lélekben akar élni, harcolnia 

is kell Lélekben, így várhatunk győzelmet 

Istentől. 

(Vö.: 2Móz 17,8-16: Eljött Amálék, és 

megtámadta Izráelt Refídímben. Akkor 

ezt mondta Mózes Józsuénak: Válassz ki 

férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg 

Amálékkal! Én pedig odaállok holnap a 

halom tetejére, és Isten botja a kezemben 

lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan 
Mózes mondta neki, és megütközött 

Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig 

fölment a halom tetejére. És az történt, 

hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, 

Izráel volt az erősebb, amikor pedig le-

eresztette a kezét, Amálék volt az erő-

sebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért 

fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. 

Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az 

egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két 

keze fölemelve maradt naple-

mentig. Így győzte le Józsué 
Amálékot és annak hadát fegy-

verrel. Akkor így szólt az ÚR 

Mózeshez: Írd meg ezt a dolgot 

emlékezetül egy könyvben, és 

vésd Józsué emlékezetébe, hogy 

Amáléknak még az emlékét is 

eltörlöm az ég alól! Mózes ak-

kor oltárt épített, és így nevezte 

el: „Az ÚR az én hadijelvé-

nyem”. És így szólt: Mivel kezet 

emelt az ÚR trónusára, harcolni 
fog Amálék ellen az ÚR nemze-

dékről nemzedékre; 

 Zak 10,12: „Hatalmassá lesz-

nek az ÚR által, és az ő nevében 

bízva élnek - így szól az ÚR”; 

Ef 6,10-13.18: „Végül pedig: erősöd-

jetek meg az Úrban és az ő hatalmas ere-

jében. Öltsétek magatokra az Isten fegy-

verzetét, hogy megállhassatok az ördög 

mesterkedéseivel szemben. Mert a mi 
harcunk nem test és vér ellen folyik, ha-

nem erők és hatalmak ellen, a sötétség 

világának urai és a gonoszság lelkei el-

len, amelyek a mennyei magasságban 

vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten 

fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a go-

nosz napon, és mindent leküzdve megáll-

hassatok; Minden imádságotokban és 

könyörgésetekben imádkozzatok minden-

kor a Lélek által. Éppen azért legyetek 

éberek, teljes állhatatossággal könyörög-
ve az összes szentekért.”) 

     

folytatjuk 
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Eseménynaptár 

 

Ápr. 1. Nagycsütörtök du. 6 ó  

 filmvetítés 

Ápr. 2. Nagypéntek de.10 ó du. 6 ó 

Ápr. 4. Húsvét 1. napja de. 1/2 10  

 du. 15 ó 

Ápr. 5. Húsvét 2. napja de. 10 ó 

 du. szabad 

Ápr. 18 Vasárnap de.1/210 du. 1/2 5 

Pécsi zenekar vendégszolgálata 

 

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy ne 

feledkezzenek meg rólunk személyi 

jövedelem adójuk  

 2x1%-nak odaítélésekor.  

 

A Magyarországi Baptista Egyház 

technikai száma 0286  
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GYEREKSZÁJ 

Mi Jézus legnagyobb csodája? 

Nekem Jézus akkor csinálta a legna-

gyobb csodát, mikor minden segítség 

nélkül föltámadt. A húsvét arról szól, 

hogy létezik egy másik élet ez után, 

amink van. Ha arra gondolok, hogy fel 

fogok támadni, fütyülök a halálra! 

Mesélj a feltámadásról! 

Jézus egy barlangban volt eltemetve -  

nem abban, amelyikben született, attól 

sokkal messzebb - , és két vagy három 

római katona őrizte. Egy bizonyos pon-

ton a kő elmozdult, és megjelent Jézus 

föltámadva, mint a szálfa. Az őrök alig-

hogy meglátták, két infarktusban törtek 

ki. 

Hogyan telik nálatok a húsvéti ebéd? 

Húsvétkor végre apám is velünk van, és 

az asztalnál megáld bennünket a tenye-

rével, és én is megáldom valamelyik 

szülőmet vagy a másikat és az öcsé-

met. A hűsvéti versikét elszavalom, 

vagy elénekelem. 

Mit esztek húsvétkor? 

Ebédre felvágottat, csirkét, töltött veknit 

és húsvéti tortát eszünk. Nekem a hús-

véti torta a mindenem. Mária néném 

csinálja, direkt azért hívjuk meg. 

Értelmezd Jézus következő mondását: 

Szeressétek ellenségeiteket! 

-Ez a mondás azt jelenti, hogy minden-

kinek szeretni kell egymást, nem úgy, 

mint a kutya meg a macska. Énnekem 

is van ellenségem, mégpedig a nővé-

rem, de most nem mondhatom meg, 

miért. Én pedig szeretnék jóban lenni 

vele, de egyszerűen nem bírok! 

 

Marcello D’Orta nápolyi tanító gyűjtése 

alapján 


