REMÉNYSÉG
„Az angyal, pedig ezt mondta nekik:Ne féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek , aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
Lukács 2:10-11

2011. december 8. évfolyam 6. szám

A Pécs-Somogyi
Baptista Gyülekezet lapja

Vigyázzatok! Figyeljetek! Készüljetek!
Hivő szüleinktől úgy tanultuk
gyermekkorunkban,
hogy mi sose mondjuk Jézuskának, vagy Kisjézusnak
Mária
gyermekét!
Egyedül az Úr Jézus megnevezés illik őhozzá. Amikor megtértem, attól kezdve
még azt is hozzámondtam,
hogy Krisztus, tehát hogy
Isten egyszülött Fia: az Úr
Jézus Krisztus!
Ezt mi akkor felvállaltuk az
egész
falu
általános
„kisjézusozása” ellenében.
„Betlehemező” osztálytársaim igyekeztek minduntalan
kijavítani, amikor én Jézuska helyett következetesen
Úr Jézust mondtam. Végül
aztán csak lemondóan legyintettek, hogy „nem lehet
rajta segíteni!”, szektás
babtista!

Ebben a kérdésben a
„világ” azóta sem változott.
De nekünk se kellene változnunk. Az adventben egyértelműen
hangsúlyossá
tesszük, kell tennünk, hogy
várjuk dicsőséges Királyunknak, az Úr Jézus
Krisztusnak a visszajövetelét. De azt is hozzátesszük,
hogy a karácsonyi születéstörténet szerint kétezer évvel ezelőtt ugyanez a felséges Úr érkezett a földre –
ember-gyermek formájában
– , mégpedig a betlehemi
istállóban.

szik a jászolban”.

Az advent első üzenete ez:
Tárd ki a szívedet, hogy
benned is megszülessék
Jézus, a valódi szeretet és
az igazi békesség egyetlen
kizárólagos forrása! S ha
elmúlik az ünnep, tekints
távolabbra, és értsd meg az
advent következő üzenetét
is! Jézus Krisztus, mint az
örökkévalóság dicső Királya
még egyszer eljön erre a
földre. És akkor minden
szem meglátja őt, még azok
is, akik keresztre feszítették. Az lesz a világnak a
Nincs ember a földön, aki el legnagyobb ünnepe!
ne tudná képzelni, meg ne Ha ünnep, készülni kell rá!
tudná érteni, amit Lukács Mit jelent az ünnepi előkéevangélista elbeszél, köz- szület? Rendet, tisztaságot,
érthető
egyszerűség- nemes gondolkozást, fegygel:”Találtok egy kisgyer- ver
nélküli
kapcsolatmeket, aki bepólyálva fek- rendszert, alázatos előre
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tekintést, az érkező felhívásainak és igényeinek meghallását, elfogadását és
teljesítését. És ha megérkezik az ünnepelt, méltó rá,
hogy dicsőítsük, imádjuk őt,
és örömmel harsogjuk drága nevét, mint Jeruzsálem
gyermekei Jézus királyét a
bevonulásakor.

feszültségét, mert így már
nem érdemes élni. Az emlékünnepes
megoldáskísérletek is nagyon szükségesek, hogy táplálják
bennünk a reményt, de a
visszatekintéseknél többre
vágyunk.
„Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom Nektek, testvéreim, mert ti
magatok is jól tudjátok, hogy
az Úr Napja úgy jön el, mint
éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság,
akkor tör rájuk hirtelen a végső
romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem
fognak megmenekülni. Ti
azonban, testvéreim, nem
vagytok sötétségben, hogy az
a nap tolvajként lephetne meg
titeket. Hiszen valamennyien a
világosság és a nappal fiai
vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és
józanok. Mert akik alusznak,
éjjel részegednek meg. Mi
azonban, akik a nappal fiai
vagyunk,legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot,
az üdvösség reménységét.
Mert az Isten nem haragra
rendelt minket, hanem hogy
elnyerjük az üdvösséget a mi
Urunk Jézus Krisztus által, aki
meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk,
vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse
egyik a másikat, ahogyan teszitek is.”

A jelek mutatják, hogy nem
sok lehet hátra. A számtalan vallás gyors hódításai
egyértelmű
jelrendszert
kódolnak tudatunkba: Kell,
hogy jöjjön valami, valaki,
mert ott van belül az Istenalakú űr. Valaki, valami old- 1Thes 5:1-11
ja fel, oldja meg lelkünk

G.S.
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Női csendesnap – Kaposvár 2011. 11.12
Várakozással érkeztünk
a Kaposvári imaházba,
hogy meghallgassuk, mit
akar üzenni Isten az Ő igéje által. A meghívott előadó
Kovácsné Szegedi Ildikó
volt, a nap témája pedig:
Isten dicsőítése.

merítkeztek be mind a né- értésben Istentől kérik és
Amivel telve van a szív,
gyen.
fogadják.
azt szólja a száj. Énekeltél
Nagyatád: Idős gyüleke- ma már neki magasztaló
Isten magasztalásának
másik módja az adakozás. zet, Kaposvár vonzásköre. éneket? Vagy csak a maTiszteld az istent a vagyo- Most fiatalodik, hárman is gad problémáival vagy elnodból, tanít bennünket az babát várnak. Feladat, foglalva?

ige, az egész jövedelmedből. Nem a fizetésedből.
Ildikó feltette a kérdést: Mert „aki hálával áldozik,
Ezért élünk? Ezért vagyunk az dicsőit engem.”
megváltva? Őt, kit angyalNovákné Erzsike
seregek imádják, dicsőítik,
Én is nagyon hálás vami is dicsőítjük? Majd hallagyok
Istennek, hogy vágyat
ni fogjuk, ha ott leszünk a
ébresztett
bennem és részt
mennyei seregek dicsőítévehettem
ezen
a csendes
sét. Oda készülünk mindannyian. Nem Istennek van napon. Valóban az volt
szüksége a mi dicsőíté- számomra is. A napot Issünkre, hanem neked és tent dicsőítő énekekkel és
nekem van erre igazán imával kezdtük, amit Fodornagy szükségem. Ha nem né Babi vezetett. Gyülekeőt, akkor valami mást di- zetenként felálltunk és egy
csőítünk, imádunk. Nem valaki elmondta imakérését
szoríthatják ki Istent éle- a gyülekezetére nézve,
tünkből, még a gyönyörű majd valaki ezért a konkrét
gyermekeink,
unokáink kérésért imádkozott, hálát
sem. Tehát Istennel van adott. Leírom dióhéjban a
telve a szíved? Énekeljük, kéréseket és otthonainkban
hogy Istenem imádlak, cso- mi is folytathatjuk ezt a lándállak, dicsérlek téged. cot.
Közben telve vagyunk gonDombóvár:
kezdődő
dokkal, csalódásokat hor- ifjúsági és gyermekmunkádozunk, az Isten magaszta- ért.
lása pedig nagyon messze
Pécs: egy könyvet kezvan tőlünk. Gyakorlom tedett
el a gyülekezet tanulhát őszinte szívvel Isten
mányozni
a céltudatos életdicsőítését, vagy hagyom,
tel
kapcsolatban.
Azt szehogy a hullámok ide-oda
retnék,
hogy
az
Isten
szedobáljanak, csapkodjanak
rinti
céltudatosság
jellefelettem?
mezze őket.
Amiben éppen el vagy
Érd-Rózsakert: évente
foglalva, amilyen helyzettudjanak
rendezni ifjúsági
ben vagy dicsérd az Istent.
találkozót,
hogy minél több
Ő szeret, javadat akarja.
(külső)
fiatal
megtérő leHa a próbákon keresztül rá
gyen;
valamint
a kereszbízom magam, fölemel. Aki
tyén
óvodába
Isten
dicsőnem teszi, azzal valami
ségét
tudják
hirdetni.
szörnyű dolog fog történni.
Ha Isten valamire rámutat,
Balatonszemes: ifjúsági
tégy bűnvallást. Bűnvallás vezetőt rendeljen ki az Úr.
nélkül nem lehet Istent diBodrog: a jelent az oktacsőíteni.
tás teszi ki. Szükséges,
Ildikó elmondta, hogy ez hogy megtalálják a jövőkéaz év nekik az ujjongás püket és a gyülekezetben
éve. Négyen vannak test- legyenek olyan vezetők,
vérek
és
50
éve akik ezt bölcsen és egyet-

hogy tudjanak ennek a kihíAmikor túllátok azon, ami
vásnak megfelelni, és le- körül vesz, amikor nem
gyen megújulás a gyüleke- lefelé nézek, hanem felfelé,
zetben.
az a hit.
Zalaegerszeg: sok 9-14
év közötti gyermek van és
fontos, hogy lelkileg növekedni tudjanak, beépüljenek a gyülekezetbe. Kell a
belső építkezés, külső nyitás.
Székesfehérvár: a gyülekezethez tartozott eddig a
reménység
ház
(alapítványi), ami most gazdasági okok miatt megszűnik; az ott lakók és a dolgozók most szétszóródnak.
Mi lesz velük?

Ildikó több élethelyzetet
mondott el tanulságul. Szülei egy átimádkozott éjszaka után Istenre bízták életüket, családjukat. Az édesanya reggel hangosan énekelte: „Dicsérd az Urat én
lelkem… Ő ment ki bármi
baj közül…”Ez Ildikónak a
legnagyobb ajándék lett
édesanyja részéről: nem
sírni kell a problémákon,
hanem dicsérni, magasztalni Istent szabadításáért.
Ez nem egy szabadon
választott tantárgy. Felveszem vagy nem, akarom
tanulni vagy nem. Isten
elvárja, hogy dicsőítsem,
és ERRE NEKEM VAN
SZÜKSÉGEM.

Pécs-Somogy: a következő 100 évet is szeretetben, békességben tudjuk
megélni. Legyen lelki megújulás, tudjunk kifele nyitni
és legyenek megtérők. Sok
a gyermek és fiatal, akikre
Kívánom mindenkinek,
számíthatunk, ezért hála hogy egyre inkább megtanuljuk ezt, és az Isten diIstennek.
Kaposvár: legfontosabb csérete jellemezze életünkérésük a lelkipásztorhívás. ket.
Ehhez egységre van szükségük.
A tanításról is szeretnék
írni egy pár gondolatot, ami
engem megérintett:

Novákné Lia

Füle Lajos: Tükör előtt
Ha néha balgán arra gondo-

A hívő életünk fő célja,
lok, milyen ,,nagyszerű hívő"
az Isten dicsőítése, imáda- is vagyok,
ta. Talán még nem tudatohát tükrét tartja elém az Ige, s
sodott ez bennünk.
kijózanodom tőle ízibe.

Istent sok ezer angyal
Nem 24 ez, csupán 6 karát,
imádja, angyali minőségtanúsítja a LEGHÍVEBB BAben, de meghallja az én
RÁT.
énekemet is. Igen, odafigyel rám, mert megváltattam.

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja

3. oldal

Készülődés a találkozásra

Vendéget várunk, nem kisebbet, mint az Isten Fiát,
Jézus Krisztust. Ha valóban
várjuk, legalább annyit kell
megtennünk, mint amikor
csak földi halandót, kedves
ismerősünket várjuk. Talán

az első a nagytakarítás.
Hogy nézne ki, ha pókhálós, dohos szobába tuszkolnánk azt, akit nagyon
szeretünk. Bizony még az
ágyalját is meg kell néznünk, nincs-e valami, ami
piszok, szemét.
Így kellene szétnéznünk a
lelkünkben, megvizsgálva
lelkiismeretünket, nincs-e
ott valami „piszok", azaz
bűn. Nincs-e, ami visszariasztaná az érkező Jézust.
Az igazi nagytakarítás a
gyóntatószékben a bűnbocsánat szentségével történik. Mit ér a tiszta szoba, ha
hideg, fűtetlen ilyen téli időben? Hát, még a ház falait

is fel kell melegítenünk,
hogy azok se sugározzák a
hideget. Napokon át kell
fűteni, hogy valóban minden átmelegedjen. – Lelkünk melegét a szeretet
áldozati tettei szolgáltatják.
Bizony meg kell néznünk,
hogy kit mivel segíthetünk.
Ne álljunk meg csak rokonainknál, nekik készítve
valami kedves ajándékot,
hanem terjedjen ki segítő
szeretetünk sok-sok szegényre, magányosra, betegre, öregre... A szeretet
találékony! Csak nyitott
szemmel és nyitott szívvel
kell járnunk!
Szépítenünk is kell. Saját

szobánkban ott a díszes
karácsonyfa, ott vannak a
virágok, képek. Jézus szobáját lelkünkben sok apró
virággal díszíthetjük: az
imádság színes kedvességével. Az Úr angyala oly
szépen juttatja eszünkbe,
mi is történt. A rózsafüzér
első öt titka is erről beszél.
De minden imádó fohász,
szívből jövő sóhaj egy-egy
kis virág abban az otthonban, ahova Jézust várjuk,
hívjuk.
Mutassuk meg, hogy valóban várjuk, készülődve várjuk nagy VENDÉGÜNKET.
Gyulay E.

Baptista nők világimapja - Lépésben a Lélekkel – szívesség által
Az idei imanapi programot
a Karib-térségi Baptista
Nőszövetség állította össze.
Folytatjuk a tavalyi témát,
Lépésben a Lélekkel – a
Gal 5,25 vers alapján:
„Ha a Lélek által élünk,
akkor éljünk is a Lélek szerint”.
Ebben az évben a szívességgel foglalkozunk, ami a
Szentlélek gyümölcse.
Az elmúlt években a Karib

-szigeteket számos természeti csapás sújtotta, hurrikánok és a haiti földrengés,
melyek miatt ezreket érte
trauma és gyász, elvesztették otthonukat, vagy árván
maradtak. A különféle katasztrófákban van egy közös vonás: a nők és gyermekek szenvedtek a leginkább miattuk.
A tavalyi imanapi programban a szívességet az Ef
4,32 vers alapján tárgyal-

Köszönet az 1%-os
felajánlásokért

tuk: Jó lelkület mások irányába. Nem hiányzik a
meggyőződés az életéből,
de békességes a jelleme.
Kész a mások szükségeit a
sajátja elé állítani. Szeretetet mutat az apró cselekedetekben és a megértés
egyszerű szavaiban.
Érvényes ez rád is? Hogyan javíthatsz szívességgel a körülötted élők helyzetén? Ezen a napon figyeljünk Isten igéjére, imádkoz-

A kapott összeget 129 040 Ft-ot a Reménység újság kiadására és hátrányos
helyzetű gyermekek megsegítésére
használjuk fel.

A Pécs-Somogyi Reménység Közhasz- Kérjük a jövőben is támogassák alapítványunk munkáját.
nú Alapítvány
Adószám: 18330340-1-02
Ezúton köszöni meg mindazok felaján- Köszönettel:
lását, akik 2010 évi személyi jövedelem
Az Alapítvány kuratóriuma
adójuk 1%-ával támogatták alapítványunk működését.

zunk együtt, és tanuljuk a
karibi nőtestvéreinktől lépésben a Lélekkel a szívességet.
Gyülekeztünk nőtestvérei
is megemlékeztek és együtt
imádkoztak a világon élő
nőtestvérekkel. Kéréseink
Isten elé kerültek, hisszük,
hogy ő képes azokat meg is
tenni.
t.e.
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Állandó védelem
,,De most így szól az ÚR, a
te teremtőd...: Ne félj, mert
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha
vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok
nem sodornak el. Ha tűzben
jársz, nem perzselődsz meg,
a láng nem éget meg." Ézsaiás 43:1-2.
Ne félj!

földön is; munkádban, otthonodban, gyermeknevelésedben, pénzbeosztásodban. A
kedves és kevésbé kedves
rokonaid, ismerőseid és családtagjaid között. De szeretném az egész örökkévalóságot is veled tölteni. Mivel ismerlek, annyi csodaszép
dolgot készítettem neked,
amiről tudom, nagyon nagyon fogod szeretni!

- Mert ismerlek - jobban,
- Néha vízen mész át - ne
mint te saját magadat!
feledd - én veled va- Mert Megváltód vagyok - itt gyok! ,,Feltámadt a tenger, a
népek tengere...!" Embereka tenyeremben a nyoma!
kel kell találkoznod. Ügyeket
kell intézned, problémákat
- Mert tudom a nevedet, az
megoldanod. De ne félj - veutcaszámodat, ismerem a
led vagyok!
lakásodat. Ismerem körülményeidet, örömeidet, gondjaidat. Ismerlek, ezért együtt - Máskor a folyók majd elrasírok veled és együtt tudok gadnak. Magukkal sodornak!
Ne félj! Kapaszkodj belém!
örülni, amikor örülsz.
Én nem engedlek el, ha te is
- Enyém vagy! Megvásárol- úgy akarod. Nem fog fejed
fölött átcsapni a hullám! És
talak. Sátán igényt tartott rád,
de én a véremmel kifizettem ha átcsapna is, fogom kezed
- mint Péterét - amikor kiléazt az árat, amennyit nekem
pett a csónakból és majd
érsz.
elsüllyedt. Ne félj! Fogom
kezed!
- Hívlak! Gyere velem! Tölt- - Néha tűzben jársz! Emléksük el együtt az időt! Itt a
szel Sidrák, Misák és

Abednégóra?
Megégtek?
Nem! Te sem fogsz! Bízz
bennem - ki tudlak hozni!
Helyezd egész életedet kezembe! Merd rám bízni magadat!

először azzal, hogy nem mindig a legnépszerűbb dolog a
Biblia tanítását követni. Azóta sok olyan kérdéssel találkoztam, amik már-már megingattak a megtanult bibliai
igazságok
elfogadásában.
Tehát: Ne félj, mert megvál- Miért gondolkodnak mások
tottalak, neveden szólította- szöges ellentétben velem?
lak, enyém vagy! Ha vízen
kelsz át, én veled vagyok, és Miért látok olyan embereket,
ha folyókon, azok nem so- akik nem Isten szerint élnek,
dornak el. Ha tűzben jársz, mégis boldognak tűnnek?
nem perzselődsz meg, a láng Valóban érdemes az életenem éget meg.
met a Szentírás igazságára
Kell ennél több?
alapozni?
Számomra ezek kulcsa a
fenti
igeversben
rejlik.
Megalkuvás nélkül
"Benned bízom, Istenem". Ez
„Benned bízom, Istenem,ne az, ami teljes mértékben
szégyenüljek meg,ne neves- meggyőz az ige igazsága
senek
ki
ellensége- felől: Istenben bízom. Ő teim.Zsolt.25:2"
remtett, Ő ismer, tudja, hogy
Középiskolás
koromban mi a legjobb nekem, ezért
egyszer meghívtak egy házibuliba.
Mivel
szüleim megbízom abban, hogy az Ő
"keresztyén burában" nevel- tanításának követése minden
tek fel, kissé lesokkolt az helyzetben a javamat szolélmény. Főleg, mikor gyanút- gálja. Még akkor is, ha ez
lanul kifejtettem a házasság nem tűnik a legegyszerűbben
előtti szexről alkotott vélemé- járható útnak. Benne bízom,
nyemet néhányaknak. Szó őt követem.
szerint körberöhögtek. Azt
hiszem, ekkor szembesültem Megalkuvás nélkül.

Modernkori házi áldás
emlékeztetik a család tagjait a legfontosabb, közösen
képviselt értékekre, rendszerint a ház asszonyainak
kézügyességéről is tanúskodnak.

Egy borúsabb téli délutánon összeülhet a család, és
egy rögtönzött
brainstorming (ötletroham)
keretében megfogalmazhatják saját hitvallásukat, mely
aztán a lakás éke lehet.
A házi áldás a fentiek
Használhatunk betűsablont
miatt jó dolog, ám formája,
a festéshez, de nyomtatni is
és talán hitvallása is idejétlehet a szöveget, a megvamúltnak, vagy idegennek
lósításban is engedjük szatűnnek sokak számára, nebadon szárnyalni a fantázihezen tudnak azonosulni
ánkat. Akár karácsonyra is
vele. Az új évezred emberei
meglephetjük magunkat a
azonban kreatívok, és gonközös alkotás örömével.
dolkodásukban is a frissességet képviselik, miért is ne
Ezen a talán régi bútorVidéki házakban, dédikészíthetnének maguknak lapokból összeeszkábált
nél, nagymamánál máig ott saját, a jelen lakberendezé- táblán a következők állnak:
függnek a falon a házi áldá- si stílusokhoz illeszkedő
sok, melyek azon túl, hogy modern házi áldást?

„EBBEN AZ OTTHONBAN…
HANGOSAN NEVETÜNK
KÖVETÜNK EL HIBÁKAT
BOCSÁNATOT KÉRÜNK
TÜRELMESEK VAGYUNK
NAGY BECSBEN TARTJUK A
BARÁTOKAT
TISZTELJÜK A CSALÁDOT
HÁLÁSAK VAGYUNK
OSZTOZUNK
MÉLYEN SZERETÜNK”

ww.propeller.hu
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Várakozás
Egyre rövidebbek a nappalok. Csendes kis szobámba már kora délután
betelepszik a violaszínű
alkonyat, s nagyokat hallgatunk, mintha csak várnánk
valamit.
Advent van. A papok
előveszik a lila színű miseruhákat, és az egész világon elkezdődik valami izgatott, reményteli várakozás.
Szekrények titkos mélyén
megzizzen a selyempapír: a
készülődés előjele. Vajon
mit hoz az idei karácsony?
Mit várnak az emberek,
mire vár a világ?

Szakmát tanultam, pénzt
kerestem, de nem voltam
boldog.
Egyre
lejjebb
csúsztam a kétségbeesés
lejtőjén. Amikor aztán már
úgy tűnt, nincs mit várnom
az élettől, akkor belenyúlt
sorsomba az Isten. A kegyelem fényénél rájöttem:
Őt vártam már nagyon régóta. Jézus Krisztust, az emberré lett Istent, hogy gazdája legyen a szívemnek.
Magamnak sem mertem
addig bevallani: Róla akartam beszélni az embereknek, s Evangéliumát hirdetni.

S mit várhatok én, a beteg pap, aki színes miseruhák helyett már csak fehér
paplankeresztemet hordom
napról napra, egyre fáradtabban?

Pap leszek – támadt fel
bennem az elhatározás
olyan gyorsan, hogy nem is
érkeztem
megkérdezni:
miképpen is valósítsam
meg ezt?!

Várom a leveleket, amelyek sok-sok boldogságot
kívánnak, amelyek egyre
rövidebbek, hisz nem érnek
rá az emberek. Ezt meg kell
értenem! Várom a látogatókat, akik rendszerint azzal
kopogtatnak be, hogy néhány percük van csupán, és
már rohannak is. Én ezt is
megértem!
Néhányszor újraolvasom
a leveleket, gondolatban
felidézem az „elrohant” látogatók szavait, s rádöbbenek: még mindig várok valamit, illetve Valakit.
Advent van.
hányadszor már?

Istenem

Sötét hálófülkém falán,
mint valami mozivászon,
megjelennek az emlékek
filmkockái. Tanító szerettem
volna lenni, adni, osztani a
tudást, a fényt, a világosságot, vagy még annál is többet…… Gyermekkori álom.
Nem lett belőle semmi. Túlságosan szegények voltunk.

A megoldás magától
kínálkozott, s következtek a
tanulás évei. Egy szép,
hosszú advent, amelynek a
végén ott várt a csodálatos
beteljesülés: a papszentelés. Nagy tervekkel, nagy
örömmel és nagy-nagy lelkesedéssel indultam el a
papi pályán.

Nem tartott sokáig. Egy
évvel a szentelés után megbetegedtem. Ismét hosszú
advent következett. Kórházak, orvosok, gyógyfürdők
voltak az állomásaim. Sokáig vártam, reméltem a felépülés napját.
Most itt fekszem az ágyban, betegségem egyre
súlyosabb, és már soha
nem beszélek róla. Hozzám
tartozik, mint rózsához a
tövis, mint fényhez az árnyék.
De van-e értelme egy
ilyen életnek? Várhatok-e
még valami szépet? Százszor is felteszem magamnak ezt az unalomig ismételt kérdést, míg végre tekintetem megakad a falon
függő feszületen.
Advent van. Várom a
leveleket, a látogatókat, és
várok valami nagy-nagy
találkozást.
Várom a karácsonyt,
hogy újra megszülessen
lelkemben a Remény!
Mészáros Lajos

KARÁCSONY FÉNYE
Rejtett reményt nem öl
most úgy a kétség,
Mint máskor, mert az Isten átkarol;
Eloszlik bú. Fásult közöny, sötétség,
Ha gyertya gyúl a gyantás
ágakon.
E vak világ örök világossága
Így gyúlt ki egykor Betlehem egén,
S Advent nagy
üdvigéretét beváltva,
ma is reményt ragyogva
kél a fény.
Bűnös szívekre, hogy
kegyelmet hintsen,
Az emberért lett emberré
az Isten!
Mindent megtett tehát, ó,
ember, érted!
Mindent, mit égen s földön
lehetett…
Tégy érte hát te is, akkor
megérted:
Karácsony fénye égi szeretet.
Balog Miklós
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Napkeleti bölcsek
Ki ne ismerné a napkeleti bölcsek történetét? Igaz,
hogy az emberi képzelet
egy kicsit átírta, egy kicsit
kiszínezte, egy kicsit megváltoztatta, de alig van
olyan ember még a hitetlenek között is, aki ne tudna
semmit karácsonynak erről
a különös eseményéről. A
bölcsek, akik eredetileg
valószínűleg csillagászattal
foglalkozó tudósok lehettek,
természetesen nem izraeliták voltak – hitüket tekintve
sem. Mi sem egyszerűbb
annál, mint azt mondani:
Hát persze! Istennek már
abban az időben is mindegy
volt, hogy ki mit hisz, mit
gondol, vagy hogyan imádja
az Istent! Lám csak, még
Jézus Krisztus jászolágyához is odaengedte, sőt odairányította a pogány népek
asztrológusait! Hát akkor mi
miért ne mondanánk ki:
minden vallás egy tőről sarjad, és lehet, hogy valaki
Jahvénak, Allahnak, más
Buddhának, megint más
Krisnának
vagy
Zoroasternek mondja és
nevezi Istent, de a lényeg
ugyanaz! Imád valakit...
Nem ez a lényeges?!

embert magához fordítsa és
megmentse a haláltól. Éppen ezért kellett a bölcseknek olyan hosszú utat megtenniük. Meg kellett látniuk
azt a személyt, akit Isten
rendelt arra, hogy higgyünk
benne, de arra is, hogy többé ne higgyünk senki és
semmi másban.

Ezek a bölcsek bizonyára korábban is nagyon
jó szándékú emberek voltak. Keresték az igazságot,
de a maguk lehetőségei
között keresték. Annyit tudunk csak róluk, hogy Keletről érkeztek, s ez rengeteg találgatásra adott már
okot. Az bizonyos, hogy
néhány költő és film sugallata, miszerint szerecsen
meg egyiptomi volt közöttük, szinte kizárt, hiszen
Etiópia és Egyiptom éppen
délre esik... Kelet felé a régi
Bábel van. És India meg a
mai Korea. És ha nagyon
tág értelemben vesszük a
kelet szót, akkor Kína,
amely akkor igencsak virágzó tudománnyal és kultúrával rendelkezett. Természetesen nem lehet megmondani bizonyosan, hogy ezek
közül melyikből indult útjára
Az emberek szíve ma- a bölcsek delegációja.
napság igencsak hajlik efféAzt sem tudjuk pontole kijelentésekre. Ha való- san, hogy hányan voltak,
ban mindegy lenne, akkor a csak azt tudjuk, hogy háSzentírás nagy részét el romféle ajándékot hoztak,
kellene hajítanunk. Különöde azt hiszem, hogy mindez
sen a Jézus Krisztusról szó- nem is igazán érdekes. Egy
ló részek helyeződnének biztos. Isten azt akarta,
érvényen kívül, hiszen ma- hogy a távoli népek között
ga Jézus mondta el: „Úgy is elterjedjen a hír: Jézus
szerette Isten a világot, megszületett, és van már
hogy egyszülött Fiát adta,
Istennek felkentje, aki által
hogy ha valaki hisz őbenaz egész emberiség felé
ne, el ne vesszen, hanem kaput nyit az üdvösségre.
örök élete legyen!”
Szomorúan nézem a
Jézus Krisztus földre mai embereket. Kicsiny orjötte Isten utolsó és végső szágunkban egyre több a
erőfeszítése arra nézve, muzulmán, a hindu s a Krishogy az Istentől elszakadt

na-tudatú – ahogy ők nevezik magukat. Járatlan és
járhatatlan utakra lépnek az
emberek, mert megpróbálják megtalálni az igazságot.
S miközben azt keresik,
egyre messzebb, egyre
távolabb kerülnek tőle. Pedig ma is szól a Krisztus
születéséről szóló örömüzenet: „Ne féljetek: íme, hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész föld
öröme lesz! Született néktek ma a Megtartó, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában!” Persze ahhoz,
hogy az emberek meghallják, kellenének mai bölcsek.
Bölcsek, akik nem átallnak
hosszú útra indulni, hogy
meglássák az Isten Krisztusát, és elmondják bátran és
nyíltan: van egy új király!
Istentől küldött fejedelem!
Bölcsek
kerestetnek,
akik meghajtják magukat és
a tudományukat is Isten
előtt, és készek mindent
Jézusnak adni: aranyat,
tömjént, mirhát, házat, kocsit, nyaralót, de leginkább
buzgó, Jézusért égő szívet.

Bennünk szüless meg,
Jézus
Úr Jézus: sok vak szemnek
most is gyermeknek látszol,
mint akit foglyul ejtett
a betlehemi jászol.
Éltető erőd még a
világot át nem járja,
mert magadra hagy néped
hűs templomokba zárva.
S mint a magot, mely alszik
a hombárban csírátlan,
elraktároztuk balgán
sok vastag Bibliában.
Jászolból, kőből, könyvből
lépj ki! Szüless meg bennünk,
hadd éljük a karácsonyt,
ne csupán ünnepeljünk!
Hullj a szívünkbe, szent mag
(most bűn van bennünk s rontás),
hass át rajtunk, mint égi

Újszövetségi
bölcsek
kerestetnek, akik elindulnak
Krisztus hírét megvinni az
embereknek. Már nem a
gyermekét, hanem azét a
Jézusét, aki meghalt értünk,
és feltámadt a halálból,
hogy nekünk életünk legyen. Vajon hol vannak
ezek a bölcsek? Lesznek-e
egyáltalán, akik ma vagy
holnap elindulnak, s a megbékélés, a bűnbocsánat
csodájának isteni üzenetét
legalább a szomszéd kerítéséig elviszik???
Ifj. Kulcsár Tibor

radioaktív forrás,
hadd vigyünk a világnak
– mit annyi baj, láz éget –
jóakaratot, békét,
s Istennek dicsőséget.
Bódás János
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Csendes éj
Csendes éj
Csendes éj, drága szent éj,
mindenek álma mély.
Nincs fönn más, csak a drága
szent pár.
Várja, gyermeke alszik-e már.
Küldj le rá álmot, nagy ég!
Küldj le rá álmot, nagy ég!
Csendes éj, drága szent éj,
örvendj, szív, bízva élj.
Isten gyermeke áldva néz rád,
hív az óra, mely víg reményt
ád.
Jézus a Földre leszállt!
Jézus a Földre leszállt!
Csendes éj, drága szent éj,
pásztor nép, gyorsan kélj.
Halld az angyali alleluját,
száll itt zengve s a távolon át:
Üdvhozó Jézusunk él!
üdvhozó Jézusunk él!

A dalt először az ausztriai
Oberndorf bei Salzburg

Szent Miklós-templomában
(St.Nikolaikirche) adták elő
1818. december 25-én.
Mohr már jóval korábban,
1816-ban megírta a szöveget, de csak az előadást
megelőző szentestén kérte
meg Grubert, hogy szerezzen dallamot és gitárkíséretet hozzá. Nem tudni, mi
adta neki ezt az ötletet; a
gitárzene abban az időben
inkább a szórakozóhelyeken volt jellemző – a hagyomány úgy tartja, hogy a
templom orgonája nem működött; a történet egy népszerű változatában egerek
rágták szét a fújtatókat).
Gruber először nem értett
egyet Mohrral, mert félt,
hogy a híveknek nem tetszik majd a gitárkíséret, de
végül
beleegyezett,
és
megírta a zenét, melyre
hatással voltak Gruber szülőföldjének népzenei hagyományai. Mikor befejezte,
már csak pár óra volt hátra

a miséig. A karácsonyi misére érkező híveket eleinte
meglepte az újítás, hogy
gitárkísérettel adják elő az
éneket, de végül megkedvelték a dallamot.
Az obendorfi Csendes éj
-múzeum és emlékkápolna
Az 1900-as évek elején a
Szent
Miklós-templomot
lebontották, egyrészt mert
egy árvíz megrongálta,
másrészt a városközpont
messzebb került a folyótól,
biztonságosabb helyre, és
ott új templomot emeltek,
közel az új hídhoz. A lebontott templom helyén egy
emlékkápolna
épült,
a
Csendes Éj Emlékkápolna
(Stille-NachtGedächtniskapelle),
egy
közeli házban pedig múzeumot alakítottak ki, ahová a
világ minden tájáról érkeznek turisták, főleg decemberben.

ben felfedeztek egy kéziratot Mohr írásával. A tudósok
megállapították, hogy a dokumentum 1820 körülről
származik. Ebből állapították meg, hogy Mohr 1816ban írta a verset, mikor
Mariapfarr
zarándokhely
templomának papja volt, a
zenét pedig 1818-ban szerezte Gruber. Ez a legkorábbi, létező kézirat, és az
egyetlen, amin Mohr kézírása szerepel.
Egy másik népszerű történet szerint a dal első előadása után feledésbe merült, mígnem egy orgonajavító mester 1825-ben megtalálta a kottáját. Ez azonban csak legenda, mert
Gruber élete során több
átdolgozásban is kiadta a
művet; a Mohr-félét a salzburgi Museum CarolinoAugusteum őrzi.

A Csendes éj eredeti
kézirata elveszett, de 1995-

tz

Adventi zenés istentisztelet
Ebben az évben is megrendezzük gyülekezetünkben adventi
zenés istentiszteleti alkalmunkat, melyre gyülekezetünk gyermekei, ifjúsága, énekkara, nőikara készül szolgálattal.
Szeretettel várunk mindenkit, és hozzuk el ismerőseinket is,
hogy készülhessünk együtt az ünnepre.
Helyszín
Pécs-Somogyi Baptista Imaház Csap utca 10-12.
Időpont
2011 december 11. 16.30 órakor

8.oldal
Visszapillantó
Gyülekezetünk október 1516-án ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Ez
alkalomból meghívtuk gyülekezetünkből elszármazott
testvéreinket, volt lelkipásztorainkat és azok családjait,
hogy ünnepeljenek velünk.
Sok előkészület előzte meg
az ünneplést, de Istenünk
gazdagon megáldotta ünnepünket. Épületünk, melynek több éve folyt a felújítása, az utolsó napokra teljesen megszépülve, megváltozva várta az ünnepre érkezőket. Az ünnep forgatókönyvét hadd lássuk mindannyian:
15-én alkalmunk elején
Kapusné Erika a 91. Zsoltárt olvasta fel, hisz mindannyian átéreztük, hogy
Isten oltalmazott minket
eddig. Majd imádság, köszöntés után lelkipásztorunk a gyülekezet krónikájának egy kivonata által
ismertette a gyülekezet
múltját.
Ezen az alkalmon Révész
József testvér volt az egyik
igehirdető, aki a Zsidók
13:7-9/a igeszakasz által
bátorított minket a hűséges

REMÉNYSÉG

100 év Isten kegyelméből
kitartásra. Ebben a változó
világban csak egy valaki
nem változik és ez maga
Jézus Krisztus. Őt követték
őseink, és mi is neki szenteltük életünket – hangzott
az ige gondolata.
Ezt követően köszöntések
hangzottak el:
- Hetényi Lajos testvér a
Komlói gyülekezet részéről.
Kívánsága az volt, hogy
legyen kicsi ez az épület.
Töltse be a gyülekezet
missziós küldetését.
- Macher Tivadar testvér a
Bokor utcai gyülekezet
pásztora a Római levél
16:20 versével kívánta,
hogy a kilátásunkat semmi
el ne homályosítsa, tudva,
hogy hova tartunk.
- Gerzsenyi Sándor testvér
az 1. Kor.1:10 gondolatával
az egyetértés, egymáshoz
igazodás gondolatát kívánta a gyülekezetnek.
- Dani Csaba testvér a
Júdás 20-21 verseivel bátorított minket.
- Gyurkó József metodista
lelkész a Kol. 1:3-4 verseit
olvasta fel számunkra.

- Kázmér Pál testvér a
pünkösdi gyülekezet pásztora az 1.Kor. 15:57-58.
- Peterdiné Szabó Judit a
Hirdi református gyülekezet
köszöntését tolmácsolta az
23. Zsoltár első versével.
Az Úr a mi pásztorunk, őt
kövessük.
Gyülekezetünkből elszármazott testvéreink közül
Tóth Attila testvér az
5.Mózes 32:10-11 versét
olvasta fel, Lisztes Tibor
testvér pedig az 1.János
3:2 gondolatával kívánt
áldást a gyülekezet további
munkájára.
Ezt követően Tenkely Béla
testvér a 34. Zsoltár 9 verse által hirdette az igét.
Gondolatában azt kívánta,
hogy mi is érezzük és lássuk meg, hogy jó az Úr az
őt követőkhöz. A mi életünk
lesz a kifejezője másoknak,
hogy jó az Úr.
Az egész alkalom folyamán az énekkar dicsérte az
Urat. Isten gazdagon megáldotta e délutánt számunkra.
Október 16-án reggel már
korán megérkeztek a távo-

labbról igyekezők. Imaóránkon lelkipásztorunk Tóth
Zoltán buzdított minket
imádságra az 1. Péter 2:410 verseivel. Azért imádkoztunk, hogy mindenkire
igaz legyen az ige gondolata: „Ti azonban választott
nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett
népe, hogy hirdessétek
nagy tetteit annak, aki a
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott
el titeket;”
Az alkalmunk elején újból
egy
zsoltár
gondolata
hangzott el. A 103. zsoltárt
Novák Ákosné mondta el.
Igaz a zsoltáros gondolata,
sokszor elfeledkezünk Isten
dolgairól.
Ez
ünnepen
azonban nem szeretnénk
elfeledkezni azokról.
Az igehirdetés szolgálatot
ezen a napon Zentai László
testvér, gyülekezetünk korábbi lelkipásztora hirdette
az 1. Sámuel 7:12 alapján.
Ez a gyülekezet is emlékkövet állított ma az Úr előtt.
Emlékkő, mely mellett, amikor tovább megyünk, emlé-
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folytatás
kezünk eseményekre, személyekre, jó és rossz időkre. Emlékezzünk az átélt
áldásokra.
E délelőtti alkalmon kedves köszöntések hangzottak el Tóth Kálmán korábbi
lelkipásztor testvérünk családja részéről énekben és
versben egyaránt. Nagyon
megható volt e köszöntést
hallgatni. Ezután a Ficsor
család köszöntése következett. Hadd álljon itt énekük
sorai, amivel áldást kívántak e gyülekezetre:
Ó, Urunk, dicsérünk a száz
esztendőért,
melyet adtál e gyülekezetnek.
Áldunk, hogy hűséged és szereteted
megmarad örökké,
nemzedékről nemzedékre.
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100 év Isten kegyelméből

Kérünk, áldd meg és őrizd
népedet!
Kérünk, áldd meg és őrizd
népedet!
Alkalmunkon ismét az
énekkar szolgált, majd gyülekeztünk női kara énekelt
Isten dicsőségére.
Délutáni alkalmunk előtt
gyülekeztünk tortával is
emlékezett a 100 évre. Hatalmas tortán a 100-as
szám mutatta az eltelt időt.
Jóízűen fogyasztotta mindenki. Az istentisztelet előtt
a zenekar hívogatta településünk lakóit is ünneplésünkre.
Ez alkalommal egy
vers sorai fogadtak bennünket, melyet Ladosné Dobai
Johanna mondott el. Az
igehirdetés
szolgálatát
Papp János lelkipásztor

testvér – egyházunk missziós igazgatója – hirdette az
1. Péter 3: 8-11 alapján.
Egy kérdéssel szembesített
testvérünk: milyen erőben
van a 100 éves gyülekezet?
A világban, ha valaki megéri e kort az elgyengülés
jeleit hordozza magán. Rajtunk nem ezek a jelek láthatók! Mi arra hívattunk, hogy
áldást örököljünk és adjunk
tovább másoknak. Isten
akarata ez. Töltsük be e
küldetést!
Ezt követően újból
köszöntések hangzottak el.
Gulyás János testvérünk
köszöntött a Máté 5: 15-16
verseivel;
Dan Tiborné testvérnő
gyerekkori emlékeivel idézte fel az áldásokat, melyeket közöttünk nyert.

Madarász Dezső testvér a
további helytállásra serkentett szavaival
A Novák fivérek is szolgáltak zene szerszámaikon ez
alkalmon.
E délutáni alkalmon gyermekeink, ifjaink szolgáltak
énekekkel, majd közösen
énekeltük,
hogy:
„Elindulunk, égő szívvel… - hirdetve ma is Isten
nagyságos tetteit.
Valóban tovább indultunk.
Isten, aki eddig is oltalmazott minket, hisszük ezután
is megteszi. Hűséges odaadó szívvel kövessük őt, és
hirdessük, mint őseink is
tették az evangélium üzenetét.
Tóth Zoltán
lelkipásztor

Aktuális Bábrendezvényeink
Néhány hete megkaptuk
a Palánta missziós alapítványtól a 2011-es karácsonyi bábdarabot. A címe egy
kicsit elgondolkodtatott, és
napokig azon gondolkodtam, vajon mi lesz ennek a
darabnak az evangéliumi
üzenete.
Aztán
amikor
megnéztem a többiekkel
együtt, kezdtem egy kicsit
közelebbről is érteni a dolgot. A bábdarab címe:
„Szabad-e bejönni, Betlehemet mondani?” Már a címe
is sejtet valamit. Mire is nyitott ez a világ, amely körülvesz minket? Mindenféle
népi hagyományokra, babonákra. Gyermekeket is ebbe próbálják bele nevelni és

ezzel sokszor elveszíti az
ünnep a jelentését. Régen,
amikor az emberek karácsony tájékán elindultak,
egymásnak jót kívántak, az
lett az ünnep igazi értelme,
hogy jót eszünk, meg
iszunk, aztán a többi az
nem is annyira fontos. Pedig nem erről szól a karácsony. Isten Fia született
meg, eljött mint gyermek az
emberekhez, hogy ne féljenek. A bábdarab mondanivalója is ide érkezik. A népi
hagyományba beleszól Isten és közli az örömhírt.
Megszületett az Isten Fia!
Olyan jó lenne, ha ma is
arra tennénk a hangsúlyt,
amire valójában kellene.

Szüless meg hát Isten Fia óvoda, Nagypalli óvoda,
az én szívemben is.
iskola, Újpetrei óvoda, iskoKészülünk tehát az elő- la, és természetesen a mi
adásokra. Helyszín az van gyermekeinknek is szeretbőven, úgy néz ki, hogy nénk előadni e történetet.
gyermekeink is vállalják a
szolgálatot ismét. Ebben az
évben, a következő helyszínekre megyünk: Nagycsaládos Egyesület karácsonyi
együttléte, Somogyi óvoda,
iskola, Hirdi iskola, Vasasi
óvoda, iskola, Egerági óvoda, Harkányi óvoda, Erdősmecskei óvoda, iskola, Olaszi óvoda, iskola, Abaligeti
iskola, óvoda, Magyarhertelendi óvoda, Mohácsi óvoda, intézmény, Sátorhelyi
óvoda, iskola, Pécs-Ledina

Köszönjük a gyülekezet
testvériségének, hogy gondolnak ránk, imádkoznak
értünk. Szükségünk is van
erre. Kérjük a testvéreket,
hogy december 11 és 21
között naponta kérjék Istenünket, hogy vigyázzon
ránk, őrködjön felettünk.
Köszönjük az anyagi támogatást is, amit kaptunk.
tz
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REMÉNYSÉG
SZÉP és TARTALMAS hét év volt
Felújítási munkák összefoglalása 2005-től-2011-ig.

2005. márciusában kezdtünk
gyűjteni a jelenlegi imaházunk
felújítására, alapul véve az
addig 2004-ben rendelkezésre
álló pénzünket.

lését Ferencz Károly testvér
vezetésével a gyülekezet végezte. Az utcafronti kerítés és
kapu helyreállítása, festése is
a közös munkával készült.

2005. augusztus -Tervezési és Az ablakokhoz párkányok felfelmérési munkák kezdete.
helyezését, az Imaház és prédikátor lakás kőműves helyre2005. november -Látványterv
állítási munkáit Madarász Laés annak elfogadása
jos testvér végezte.
2006. augusztus - Ekkor kezdAz Imaház kisterem és lelkésztük el a tényleges felújítási
lakás mellékhelységek fűtésmunkát, melyet szeptembercsővezetékek festését Tóth
ben és októberben is végezÁrpád vállalkozó és emberei
tünk.
társadalmi munkában végezNyílászáró cserék – 25 db kül- ték el.
ső nyílászáró cseréje -Tom2008. szeptember
Holz Kft.
A lelkészlakás teljes világítás
Nagyterem padlófűtése: teljes
felújítási munkáját Jager Lászkipakolása, parketta bontás,
ló végezte.
aljzatbeton réselés, bontás,
kihordás, új szigetelés, betono- A fürdőszoba, WC csempézézás, padlófűtés, padló lapozás. sét, padlózását Begovácz és
Fűtésszerelés, nagyterem fes- Tsa Kft. végezte.
tése, Karnisok, függönyök felFürdőkád, csővezeték ek,
helyezése. A bontási munkáelfolyóvezetékek cseréjét, a
kat saját erőből végeztük.
ROBB-2000 Kft. végezte.
G é p é s zet i m u n k á k at a
Parkettás szobák felújítását
HEVASZER Kft. végezte
laminált parkettával a Sugár
Ép í t é s zet i m u n k á k at a Kft. végezte.
Begovácz és Tsa Kft. végezte
Csapadék víz elvezetését,
Festés Tóth Árpád vállalkozó zsompok készítését a gyülekevégezte.
zet végezte.
2006. november redőny és
szúnyoghálók készítése szerelése (Müller János),padok javítása, énekeskönyv szekrény
elkészítése.
2007. jún.-júl.-aug.
A gáztervek elkészültek
(tervező:Scherrer Éva), melyben a lelkipásztor lakás és az
Imaház, kisterem mellékhelységek szétválasztását is tartalmazta a felújításon felül.

Szőnyegpadló, küszöbsínek, Belső ablakok beépítése,
műanyagpadlók lerakása.
nagyterem és kisterem között
ajtó, tolóajtó beépítése, ajtó2010. évben
Épület megcsere nagyterem és előtér
erősítési statikai terv készítéközött Tom Holz Kft. által.
se: Bartal és Rabb Kft.
Kisterem, előtér, mellékhelyséTartószerkezet megerősítés
gek festése, mázolása Tóth
(vasbeton oszlopok készítése),
Árpád vállalkozó részéről.
majd mellvéd bontása a
KORITA Kft. munkája.
Majd a nagyterem teljes kipakolása, villanyszerelése, riaszTetőszerkezet bontása, pala
tó szerelése történt.
elhelyezése hulladék lerakóba,
favédelem.
Nagyteremben projektor szerelése Digistar Kft. és Novák
Új tetőszerkezet készítése,
Attila közreműködésével.
ácsmunka, tetőablakok felhelyezése, tetőszerkezet szigete- Nagyterem teljes festése,
lések, tetőfelújítás Király Árpád glettelése mennyezet hálózávállalkozó és társai végezték. sa, festése, mázolása.
Külső szigeteléseket, külső Lelkészlakás lépcsőfeljáró
vakolást színezés a KORITA bontása, javítása, korlát épíKft. munkája.
tés, hidegburkolás saját erőből, és KORITA Kft.
Torony alapozás, betonozás,
koszorú készítés, pillérek, Virágtartó készítés az É-i tev a sal ás o k ké s zí té s e a raszra.
KORITA Kft. által történt.
Kisterembe fogasok, egyéb
Villanyszerelések, óraáthelye- kiegészítő berendezések, ifjúzés, bekötés stb. Jager László sági teremben szekrények
villanyszerelő végezte.
készítése Göbl Tamás által.
Bádogozási munkákat, eresz- Kerítés javítás, lábazat helyrekészítés Nagy Zsolt munkája. hozása Begovácz és Tsa munkája.
Villámvédelem tervezését és
kivitelezését Kalász Gyula és Festés, javítás Tóth Árpád
Várnaiék végezték.
által.

Lelkészlakás teljes festését,
A kertben alsó szerszámos
mázolását Tóth Árpád vállalkokamrát építettünk a gyülekezó és társai készítették.
zeti tagok segítségével.
2009. júliusig
2011. évben
Előtér, kisteMosogatógép vásárlása.
rem padozat bontása, fal bonKonyhaszekrény, előszoba fal, tása, hulladék elszállítása.
polcok, fürdőszobába szekrény Pintér konténer részéről törkészítése Göbl Tamás munká- tént, mint addig is minden évben.
ja.
Imaház átalakítási terv készíté- Előtér, kisterem betonozás,
se.(tervező:Rofrits Nándor)
szigetelés, vasalás saját mun-

Garázsban OSB lapok felheKét gázkazán cseréje,17 db lyezése a mennyezetre - gyüradiátor és teljes fűtés csőve- lekezeti munka.
zeték plusz tágulási tartály
Lelkészlakás 2db dupla ablak
csere.
csere, ifjúsági terem bejárati
Két új gázkémény üzembe ajtó csere, kisterem nagy ablak
helyezése.
cseréje Tom Holz Kft.

ka a KORITA Kft. közreműködésével.
Előtér, kisterem hidegburkolás,
(padlólapozás) Begovácz és
Tsa Kft. által.

Előtér, kisterem, mellékhelységek stb. villanyszerelése Jager
A munkát a ROBB – 2000 Kft. Karnisok, függönyök, zuhany- László.
végezte.
függönyök vétele, felhelyezése Riasztó felszerelése: Rauch
A nagyterem külső hőszigete- stb.
Tibor munkája.

Bejárati rész járda, térkő készítés - gyülekezeti munka és
KORITA Kft.
Torony megvilágítás készítése
- gyülekezeti munka, Jéger
László segítségével.
Homlokzati feliratok készíttetése és felhelyezése
Novák
Attila munkája.
Nagyon hálásak vagyunk
Atyánknak, hogy elvégezhettük ezt a munkát.
Köszönetet mondunk mindenkinek aki anyagilag, munkájával, imádsággal, vendéglátással és egyéb módon segítette
imaházunk megújulását a gyülekezet fennállásának 100.
évfordulójára.
Révész Sándor

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja
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Ficsor Fanni: Ötórai tea
3. rész: Határtalan düh
Amikor eljött az öt óra, az egész
törzs a zöld rétre ment. Először kirakták a padokat, majd miután mindenki elhelyezkedett, elkezdték a
teát. Nancy még süteményt is készített, ami mindenkinek nagyon
ízlett. Negyedóra után felállt Alec,
és csendet intett. Olyan Bibliát vett
elő, mint amilyet Holdviola adott
Kispataknak. Felolvasta Jézus
Krisztus születését a Máté evangéliumából.

- Honnan veszi ezeket a butaságokat? Azt akarja velünk elhitetni,
hogy Jézus Krisztus él? Milyen mese ez? – kérdezte, és a Bibliát, ami
Nancyé volt, felkapta, és széttépte.
A hölgy szemébe könnyek gyűltek,
mivel ez volt gyerekkorától kezdve
a Bibliája. A törzsfőnök ezután dühében még a padokat is feldöntötte.
Viola, aki leghátul ült, a közeli patakba esett:

- Segítség! Segítség! Nem tudok
úszni! – kiáltotta. Nancy utána ugrott, de végül őt is Bölényszem
mentette ki a patak sodrából. Alec a
padokat hazavitte, de a széttépett
- Jézus Krisztus ma is él, beszél- Bibliát nem találta meg.
gethetsz vele bármikor. Ha vele
Sajnos Viola csúnyán megfázott
szeretnél élni, csak csukd be a sze- a hideg vízben. Nancy a Bibliáját is
med, kulcsold össze a kezed, és nagyon sajnálta, de amiatt még
beszélj vele. Ha nem is látod, min- szomorúbb volt, amit Sólyomszem
denhol ott van, és vigyáz rád – mondott. Elhatározták, hogy másmondta, és még akarta folytatni, de nap megint tartanak egy „ötórai temár nem tudta, mert Sólyomszem át”, és újra meghívnak mindenkit,
felállt, és elkezdett kiabálni:
még a törzsfőnököt is.

3. levél
Szia! A nevem: Zorki. Szeretsz ajándékot , kapni? 
Én nagyon szeretek, de Mírával legjobban ajándékot , adni szeretünk.
Rajzolni  valamit apának, virágot szedni

anyának.

De az is ajándék, ha rámosolyogsz  a nagymamára, vagy a nagypapának

TÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBE
Tégy mindent Isten kezébe!
Ne kérdezd tőle, mit ad cserébe,
Hisz Tőle kaptad földi életed
És megváltásod elvégeztetett.
Csak szent kezébe tedd le mindened:
A fájó múltat, súlyos terheket,
Lelkedet gyötrő átkos bűnöket,
jelen idődet: minden percedet
Kezébe tedd le, amíg teheted.
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted,
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened.
Most arra kérlek Jézus nevébe:
Tégy mindent Isten kezébe!
Hagyj mindent Isten kezében!
Mit Néki adtál, bízd rá egészen.
"Az Úrra hagyjad minden utadat",
Ó add át Néki teljes önmagad!
Ő számon tartja minden dolgodat,
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat!
Hadd tartson kézben mindent hű Urad,
Attól ne félj, hogy neked nem marad!
Aki így véli, szegény, balgatag...
Ne félj, csak higgy a Jézus nevében,
Hagyj mindent Isten kezében!
Végy mindent Isten kezéből!
Jót akar néked egész szívéből,

segítesz. Ha valakihez kedves vagy, 

- egyrészt ő is kedves lesz hozzád,
- másrészt olyan, mintha Jézussal tennéd, 
- harmadrészt pedig jóságkincset

gyűjtesz.

Nem kell nagy ajándékot , adni. 
A felnőttek és a gyerekek nagyon örülnek a kis ajándéknak , is. 
Az ajándék ,méretétől nem függ az értéke. 
Ficsor Fanni

Fogadd el tőle a jót a szépet,
Belső nyugalmat és békességet,
Áldást, kegyelmet, szent reménységet.
De vedd át azt is, mi fáj és éget,
Nyomorúságot, vagy betegséget,
Mert ebből fakad a kipróbált élet.
Gyúljon ajkadon hála, dicséret,
Szárnyaljon szerte ujjongó ének!
Tégy bátran vallást Jézus nevéről,
Végy mindent Isten kezéből!
ifj. Vizi István
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Gondolatok
Ha olyan sok dolgod van, hogy
nem jut időd imádkozni, akkor meg
vagyok győződve róla, hogy több
dolgot vállaltál magadra, mint amennyit Isten valaha is szándékozott
rád bízni.

Eseménynaptár

Egy embernek csak akkor van joga
a másikra felülről lenézni, amikor
annak talpra állni nyújt segítő kezet.

Rengeteg hazugság van a világon
és a legrosszabb benne az, hogy a
Nem a halál az, amitől az embernek fele igaz.
félnie kellene, hanem az, hogy soha
A harag beteggé, kiállhatatlanná és
nem kezd el élni.
csúnyává tesz. Nincs olyan ember,
A kereső hit a nehézségeken átte- akiért mindezt érdemes lenne vállalkint Jézusra, a győzelmes hit Jézu- ni!
son át a nehézségekre.

Dec. 11 16.30
Adventi zenés istentisztelet
Dec. 18 Advent 4. vasárnap
de. 9.30 imaóra, istentisztelet
du. 16.30 istentisztelet
Dec. 25 Karácsony 1. napja
de. 9.30 imaóra, istentisztelet
du. 16.30 istentisztelet
Dec. 26 Karácsony 2. napja
de. 10.00 istentisztelet

Ne vess meg mást, ki rosszat tesz
veled, hisz ő a te tanítód, hogy azt a
rosszat te el ne kövesd.

Dec.31 szombat Ó év
du. 19.00 istentisztelet

Nem vagy szentebb, ha dicsérnek,
sem hitványabb, ha szidnak, ami
vagy, az vagy, s nem mondhatnak
nagyobbnak, mint amekkora Isten
előtt vagy... Az ember a külsőt látja.
Isten pedig a szívedben olvas. Az
ember a tetteket méri le, Isten pedig
a szándékokat.

Jan. 01 vasárnap Új év
Du. 16.30 úrvacsorai istentisztelet
az Alliansz imahét kezdete
Január 2-től - 8. ig Alliansz imahét
folytatása
Du. 18.00 istentisztelet

HUMOR
Madárijesztő
- Apám olyan klassz madárijesztőt
csinált, hogy a varjak három mérföldre elkerülik a farmunkat - dicsekszik az egyik farmerfiú.
- Az semmi! - mondja erre a barátja.
- Az én bácsikám olyan madárijesztőt készített, hogy a varjak visszahozták a tavaly ellopott kukoricaszemeket.

REMÉNYSÉG

látom? - kérdezi a pap.
- Úgy, hogy én a titkosszolgálathoz
kerültem - hangzik a válasz.

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet
lapja megjelenik kéthavonta
Gyülekezetünk címe:
7691 Pécs-Somogy Csap u. 12

Ámen helyett

Úgy gondoljuk, hogy 14 éves lányunk az utóbbi időben túl sok időt
tölt telefonálással. A számla még
nem érkezett meg, de a sejtésünket
nagymértékben alátámasztja, hogy
Ki hogyan
a múltkor így fejezte be vacsora előtt
Jack egy nap éppen a templomból
az asztali imát:
jön kifelé, amikor a lelkész félrehívja, - Na jó, majd hívlak!
és azt tanácsolja neki, hogy csatlaMi az?
kozzon az Úr seregéhez.
- De hát én már tagja vagyok az Úr - Mi az: négy lába van és két keze?
- Kezesbárány!
seregének - feleli Jack.
- Akkor hogyan lehetséges az, hogy
csak karácsonykor és húsvétkor
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