
 

Az óra üzen 
 
Csend van. Csak az óra beszél 
velem fenn a falon. 
olyan jó lenne üzenetét  meg-
hallanom. 
 
Ó, csak ketyegj sietve, ponto-
san! Időt jelezz! 
Mondd el, hogy minden köny-
nyes perc lejár,és vége lesz. 
 
Mondd el, hogy múló, azért 
drága itt perc, pillanat, 
ameddig az örömhírt szerte-
szét vinni szabad. 
 
Hirdesd, hogy fenn az örök 
Isten is órát figyel 
és segítsége jókor érkezik,nem 
késik el. 
 
Beszélj az otthonról, hol óra 
már nem mér időt,  
s időtlen szolgálat vár reánk a 
trón előtt. 
 
Addig, ha ütsz, siettess engem 
itt szünettelen, 
s ne engedd célomat egy perc-
re sem felejtenem! 
 
Tik-tak! Múlik év, óra, pillanat 
és alkalom. Csend van. Csak 
az óra beszél velem fenn a 
falon. 

Túrmezei Erzsébet 
 

Ezzel a verssel az óév estéje 
előtt találkoztam. Ahogy olvas-
tam sorait, gondolatomban 
végig futottam az eltelt eszten-
dő – esztendők eseményeit. 
Mennyire gyorsan is telik az 
idő. Tényleg felgyorsult? 13 
éve vagyok lelkipásztor és 
hogy rohantak el az évek. Ész-
revétlenül teltek el egymás 
után.  

Visszatekintve, csak átsu-
hannak előttem a múltban átélt 
események, melyekkel annak 
idején vívódtam: gondok, 
könnyek, nehezen megoldott 
feladatok, nincstelenségek, 
testvéri békétlenségek, gör-
csös kínlódások, gyülekezeti 
bajok, családi bajok, betegsé-
gek, balesetek és még sorol-
hatnám – de ez már mind a 
múlté.  

Aztán felvillannak előttem 
örömök, megújulások, nem 
várt megoldások, átélések, 
megtérések a gyülekezetek-
ben, lelki éhezők látványa, 
ahogy éhesen lesik a lelki-
pásztor tanítását, gyermekeink 
születése, családi nyaralások 
– ez is a múlté? Igen ez is a 
múlté immár. De azt is tudom, 
hogy még nem zárult le a sor. 
Jönnek még újabb kihívások, 
kudarcok, fájdalmak, könnyek, 
nehéz percek és órák, melye-
ket az Úr megenged. Lesznek 
még - hiszem – örömök és lelki 
átélések. Mert az Úrral tovább 
lehet menni. Az óra pedig ke-
tyeg, jelzi az idő múlását. Ami 
elmúlt nem jön vissza, de min-
dig újat kezdhetünk. 

 
És már el is kezdtük. Új évbe 

léptünk. 2011 – et írunk. Isten 
úgy látta jónak, hogy még 
megengedi ezt az évet is szá-
munkra. Az óév estéjén a fü-
gefa példája került elénk: várj 

még egy esztendőt – hallottuk 
a közbenjáró szavait. Vajon 
hány olvasónknak lesz ez az 
utolsó év?  

Vajon mennyire veszem 
komolyan, hogy még kegyel-
met kaptam. Valaki közben járt 
értem. Még nem vagyok kész, 
még nincs az én mennyei 
Atyám megelégedve velem. 
Atyám köszönöm az újabb 
évet. Kérlek, formáld ki ben-
nem ez évben mit tervedben 
elterveztél felőlem. 

 
Újat kezdtünk, de vajon mer-

re fog tartani utunk. Az újév 
napján a zsoltáros gondolata 
hasított szívünkbe: 
 
 „reménykedj az Úrban, ma-
radj az Ő útján… vigyázz, 
hogy feddhetetlen légy… az 
igazak segítséget kapnak az 
Úrtól, megsegíti az Úr, meg-
menti őket…”(37:34-40.) 
 
Vegyük csak sorra egyenként 
a gondolatok üzeneteit. 

 

reménykedj az Úrban – 
milyen jó, hogy megadja azt is 
akiben kell reménykednünk - 
ne magunkban, ne másokban. 
Az Úrtól jön a szabadítás, a 
megoldás, ezért megéri benne 
reménykedni, bízni az Ő segít-
ségében. Ha még nem hiszel 
ebben, akkor tedd próbára az 
Urat. Ebben az évben próbáld 
ki, hogy lehet-e az Úr segítsé-
gében reménykedni. Veszteni 
valód az nincs. De mindent 
megnyerhetsz. 

 
maradj az Ő útján – mennyi 

út nyílik előttünk. Ebben az 
évben is utak sokasága fog 
előttünk lenni, melyek mind 
jónak tűnnek. Jó dolgokat kí-
nálnak, jó megoldásokat. Leg-
alábbis elsőre annak tűnnek az 
ember szeme előtt, de a vége 
mégis rossz?! Az Ő útját keve-
sen választják.  

 
 

folytatás a 3. oldalon 
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7./ Nábót szőlője 

 
„Aháb elkeseredve 

és haragosan ment haza a 
válasz miatt, amelyet a 
jezréeli Nábót adott neki, 
amikor ezt mondta: Nem 
adom neked atyai öröksé-
gemet. Lefeküdt az ágyára, 
arcát befelé fordította, és 
nem evett semmit. A felesé-
ge, Jezábel azonban oda-
ment hozzá, és így szólt: 
Min keseredett el úgy a lel-
ked, hogy semmit sem 
eszel? Ő így válaszolt: Be-
széltem a jezréeli Nábóttal, 
és azt mondtam neki, hogy 
adja nekem a szőlőjét pén-
zért, vagy ha úgy tetszik 
neki, szőlőt adok helyette. 
De ő azt mondta: Nem 
adom neked a szőlőmet. A 
felesége, Jezábel ezt 
mondta neki: Hát nem te 
uralkodsz most Izráelben? 
Kelj föl, egyél, és légy jó-
kedvű! Majd én megszer-
zem neked a jezréeli Nábót 
szőlőjét. Ekkor leveleket írt 
Aháb nevében, lepecsételte 
annak gyűrűjével, és elküld-
te a leveleket azoknak a 
véneknek és nemeseknek, 
akik Nábóttal egy városban 
laktak. A levelekben ezt 
írta: Hirdessetek böjtöt, és 
ültessétek Nábótot a nép 
élére. Vele szembe pedig 
ültessetek két hitvány em-
bert, akik így tanúskodjanak 
ellene: Átkoztad Istent és a 
királyt! Azután vigyétek ki, 
és kövezzétek agyon. A 
város polgárai, a vének és 
a nemesek, akik abban a 
városban laktak, úgy is tet-
tek, ahogyan Jezábel meg-
üzente nekik, és ahogyan a 
nekik küldött levelekben 
írta. Böjtöt hirdettek, és 
Nábótot a nép élére ültet-
ték. Odajött a két hitvány 
ember is, leültek vele szem-
ben, és ezek a hitvány em-
berek így tanúskodtak 

Nábót ellen a nép előtt: Át-
kozta Nábót Istent és a ki-
rályt! Ezért kivitték őt a vá-
rosból és agyonkövezték. 
Azután ezt az üzenetet 
küldték Jezábelnek: Agyon-
kövezték Nábótot. Amikor 
Jezábel meghallotta, hogy 
agyonkövezték Nábótot, így 
szólt Jezábel Ahábhoz: Kelj 
föl, vedd birtokba a jezréeli 
Nábót szőlőjét, amelyet 
nem akart pénzért neked 
adni, mert nem él már 
Nábót, hanem meghalt. 
Amikor Aháb meghallotta, 
hogy Nábót meghalt, fölkelt 
Aháb, lement a jezréeli 
Nábót szőlőjébe, és birtok-
ba vette azt.” 1Kir21, 4-16.  
 a./ Isten parancsa 
érvényesült inkább Nábót 
számára, mint a király kí-
vánsága. Az Úr rendje iránti 
hűség fontosabb volt 
Nábótnak, mint pénz, gaz-
dagság és az embereknél 
való tisztesség. Nábót tehát 
Istenért utasította el 
Ahábot.  
(Vö.: 3Móz 25,23: „A földet 
senki se adja el véglege-
sen, mert enyém a föld, ti 
csak jövevények és zsellé-
rek vagytok nálam.) 

b./ Aháb túlzott re-
akciója („Aháb elkeseredve 
és haragosan ment haza a 
válasz miatt, amelyet a 
jezréeli Nábót adott neki, 
amikor ezt mondta: Nem 
adom neked atyai öröksé-
gemet. Lefeküdt az ágyára, 
arcát befelé fordította, és 
nem evett semmit.” 4.v.) 
hihetetlenül nevetségesnek 
tűnik: olyan, mint mikor egy 
neveletlen, elkényeztetett 
gyermek ragaszkodik kíván-
sága teljesítéséhez. Ez 
nem tanúskodik érettségről.  

A mi vitákban való 
reakcióink is tükrözhetik 
lelki érettségünket. Én is 
sértődötten felhúzom az 
orrom? Én is befeketítem 
„ellenfelemet” mások előtt? 
Bosszút forralok? A könyö-

kömet használom, hogy 
célba érjek? 
(Lásd: Jak 1,19-24: 
„Tanuljátok meg tehát, sze-
retett testvéreim: legyen 
minden ember gyors a hal-
lásra, késedelmes a szólás-
ra, késedelmes a haragra, 
mert az ember haragja nem 
szolgálja az Isten igazsá-
gát. Ezért tehát vessetek el 
magatoktól minden tisztáta-
lanságot és a gonoszság 
utolsó maradványát is, és 
szelíden fogadjátok a belé-
tek oltott igét, amely meg 
tudja tartani lelketeket. Le-
gyetek az igének cselekvői, 
ne csupán hallgatói, hogy 
be ne csapjátok magatokat. 
Mert ha valaki csak hallga-
tója az igének, de nem cse-
lekszi, olyan, mint az az 
ember, aki a tükörben nézi 
meg az arcát. Megnézi 
ugyan magát, de elmegy, 
és nyomban el is felejti, 
hogy milyen volt.”) 

c./ Ezen az úton 
hamar találunk szövetsége-
seket úgy, ahogy Áháb is 
talált ilyen szövetségest 
felesége, Jezábel szemé-
lyében, aki támogatta és 
kész volt arra, hogy megva-
lósítson egy gyilkos tervet 
(1Kir 21 5 és 7.v.: „A felesé-
ge, Jezábel azonban oda-
ment hozzá, és így szólt: 
Min keseredett el úgy a lel-
ked, hogy semmit sem 
eszel? A felesége, Jezábel 
ezt mondta neki: Hát nem 
te uralkodsz most Izráel-
ben? Kelj föl, egyél, és légy 
jókedvű! Majd én megszer-
zem neked a jezréeli Nábót 
szőlőjét.”) Ahábnak talán 
nagyon is kapóra jött, hogy 
nem rá terhelődött a felelős-
ség, hanem a feleségére. 
De ebben a dologban ő is 
ugyanúgy részes volt, mint 
az asszony. Mindenekelőtt 
azért, mivel neki, mint ural-
kodónak a hatalmáról volt 
szó, amit úgy tűnt, hogy 
Nábót elutasító válasza 

(vonakodása, húzódozás, 
megtagadás) megkérdőjele-
zett. Milyen könnyű össze-
keverni a hatalmi kívánsá-
gokat jogtalansággal és 
hazugsággal!  
(Vö.: 5Móz 16,19: „Ne fer-
dítsd el az ítéletet, ne légy 
személyválogató, és ne 
fogadj el vesztegetést, mert 
a vesztegetés elvakítja a 
bölcseket is, és az igaz be-
szédet is elferdíti.) 

d./ Helmut 
Lamparter jelentőségteljes 
szavakkal ábrázolja azt, 
hogy mi játszódott le a palo-
tában: „Az egyedül igaz 
Istentől való elfordulás, az 
istenfélelem elhagyása, a 
Baálhoz való odafordulás 
maga után vonta az igaz-
ság (a jog) elferdítését. Ez 
nem csak Aháb idejében 
volt így. Vedd ki az istenfé-
lelmet a hatalmas ember 
szívéből, és elkerülhetetle-
nül olyan tapasztalatokat 
szerzel, hogy darabokra 
törik az igazság. Ez borzal-
mas!” - Tűnődjünk el ma 
azon: hol vannak rejtett ha-
talmi törekvések az életünk-
ben, amiket le kell győz-
nünk? 
(Ehhez lásd: Jer 45,5: „És 
neked nagy kívánságaid 
vannak? Ne legyenek! Mert 
most veszedelmet hozok 
minden emberre - így szól 
az Úr -, de te életedet aján-
dékul kapod, bárhová 
mégy.) 

REMÉNYSÉG 2. oldal 

ILLÉS ÚTJA KÁRMELTŐL ISTEN DICSŐSÉGÉBE  



Azt mondják nem menő eb-
ben a mai világban, vannak 
érdekesebb, izgalmasabb 
megoldások. Itt csak harcokról, 
lemondásokról beszélnek, ott 
meg egyből csak a jó terem. 
Aztán megy a sok ember a 
maga választotta úton. És az 
Ő útja? Kevesen vannak, akik 
megtalálják azt… de aki azon 
jár boldog. Ha megtaláltad járj 
azon ebben az évben, ha nem 
keresd meg és indulj el rajta. 
Az időd fogy, és a végén ki-
futsz a lehetőségekből. 
 

vigyázz, hogy feddhetetlen 
légy – na nem, ez nem fog 
menni, lehet ilyennek is lenni? 

Nem nagyképűség, ha valaki 
ezt mondja, hogy feddhetetlen-
ségre törekszik? Álljunk csak 
meg; lehet, hogy rosszul értel-
mezünk dolgokat. Lehet, hogy 
nem is neked kell magadról 
mondanod, hanem majd az 
Úrnak rólad. Az már jobban fog 
hangzani. Egyébként nem 
vagy az, nem vagyok az, de 
törekedhetünk arra. A felszólí-
tás megvan, hogy vigyázz! 
Mert, hogy az ellenség min-
dent megtesz, hogy ne légy 
azzá.  

 
az igazak segítséget kap-

nak az Úrtól – miközben so-
kan elesnek, a maguk válasz-

totta úton életük összedől, mint 
kártyavár, vannak, akik segít-
séget reméltek, és kaptak is az 
Úrtól. Ettől lesz az életük telve 
isteni megtapasztalással. Nem 
tövismentes úton haladnak, de 
az Úr védelme alatt. Légy te is 
ezek között. 

 
megsegíti, megmenti az Úr 

– ez az ígéret neked, nekem 
szól 2011 – re is. Ha benne 
bízol és megmaradsz az Ő 
útján, akkor átéled majd az Ő 
ígéreteinek beteljesülését. 
Megmenti az Úr az övéit, meg-
segíti őket a bajokban. 

 
 

Az óra jelzi, hogy az idő telik: 
tik-tak, tik-tak… Használd ki jól 
az időd, mert ami elmúlt vissza 
nem fog jönni. Nem csak egy 
évvel leszel idősebb, de az Úr 
nélkül átélésekkel leszel sze-
gényebb. Indulj vele, és bízz 
benne. És meglátod, hogy az 
igazak öröklik a földet… Nekik 
van jövőjük, tudják miért élnek 
ezen a földön, tudják mi a kül-
detésük, mert ismerik a jövő 
Urát, aki kezében tartja életü-
ket. Bízzunk hát benne és ma-
radjunk meg a vele való közös-
ségben. 

 
Tóth Zoltán  
lelkipásztor 

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Hogyan éljük át a megújulást? 

3. oldal 

Hétköznapi életünkben – vala-
milyen formában – igen gyak-
ran átéljük a megújulást. A 
betegség kikerülhetetlen. El-
kedvetlenít, legyengít, cselek-
vés-képtelenné tesz. Ilyenkor 
reménykedve várjuk egészsé-
günk helyreállását, testi, sőt 
lelki-szellemi erőink megújulá-
sát. 

 

Persze a bibliai megújulás 
teljesen másról is szól. Minde-
nekelőtt tudnunk kell, hogy a 
Szentlélek által szóló tanítók a 
megtérés folyamatát „új terem-
tés”-nek nevezik. Így jön létre 
egy „szellemi élőlény”, aki ettől 
kezdve célpontnak számít a 
sátáni erők számára. Lelki 
fegyverzetet kell magunkra 
öltenünk, hogy megállhassunk 
az ördög mesterkedéseivel 
szemben. 

Földünket egy bizonyos 
ózon-réteg védi a Nap ártal-
mas sugaraitól. Testünk immu-
nitása, védekező képessége 
ha gyengül, ki vagyunk téve a 
káros baktériumok és vírusok 
támadásainak. A lelki védelmi 
rendszerünket ha elhanyagol-
juk, előbb vagy utóbb sérülé-
sek érik megváltott személyi-
ségünket, gyengének bizonyu-
lunk a gonosz erők támadásai-
nak kivédésében, és jönnek a 
betegségek. 

Az Úr azonban hűséges 
hozzánk még hitetlenebb kor-
szakainkban is. „Ha hűtlenek 
vagyunk, ő hű marad, mert ő 
magát meg nem tagadhatja” – 

2Tim 2:13. 

 

Ismerjük a szíriai Naámán 
megkapó történetét. Leprás 
volt. Tudta mindenki, még ő is, 
hogy ebből a nyomorúságból 
nincs gyógyulás. Reménytelen 
eset! – És akkor jött a jó hír, 
hogy hátha mégis:  

„Bárcsak eljuthatna az én 
uram a samáriai prófétához, 
az majd meggyógyítaná bél-

poklosságából!” – 2Kir 5:14. 

 

Ez egy igazi megújulás! 
Milyen jó, hogy mielőttünk már 
teljesen nyilvánvalóvá lett a 
titok, Jézus Krisztus üdvözítő 
kegyelme által!  

 

 „Ó, bízd magad e kegyelemre, 

Mely gazdagon árad feléd. 

Váltságát tedd a magadévá, 

Hidd, az számodra is elég!” 

/Ev. É. 189./ 

 

„Hát nem tudod, vagy nem 
hallottad, hogy örökkévaló 

Isten az Úr? Ő a földkerekség 
teremtője, nem fárad el, és 
nem lankad el, értelme kifür-
készhetetlen. Erőt ad a megfá-
radtnak, és az erőtlent nagyon 
erőssé teszi. Elfáradnak és 
ellankadnak az ifjak, még a 
legkiválóbbak is megbotlanak. 
De akik az Úrban bíznak, ere-
jük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak, és 
nem fáradnak el.” – És 40:28-

31- 

„Az Isten irgalmára kérlek 
tehát titeket, testvéreim, hogy 
okos istentiszteletként szánjá-

tok oda testeteket élő és szent 
áldozatul, amely tetszik az 
Istennek, és ne igazodjatok e 
világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásá-
val, hogy megítélhessétek: mi 
az Isten akarata, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes.” 

– Róm 12:1-2. 

 

Gerzsenyi Sándor 

lelkipásztor 

„.. éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.” Ef. 5:8b 

Újévi köszöntő  

Folytatás az első oldalról 



4. oldal 

Mi történt az elmúlt évben 

REMÉNYSÉG 

Eseménydús év van mögöt-

tünk, ennyi áldást egy év-

ben; nem tudom hogyan 

háláljuk meg! 
 

Január 

 
Allianz imahét imaházunkban 

jan. 3-10-ig. 

 

31.-én bemerítés volt Zádori 

Pálné és Novák Krisztián tett 

tanúbizonyságot Jézus Krisz-

tus mellett. 

 

Február 

 
3.-án Kati néni Haraszti 

Györgyné hazaköltözött me-

nyei Urához– számunkra hi-

ányzik. 

 

28.-án Gerzsenyi Sándor lelki-

pásztor verseit, írásait hallhat-

tuk. 

Március 

 
5.Női Ökumenikus Világ-

imanapot  péntek esti imaóra 

keretében tartottuk meg. 

 

21.-én a Kodály Művelődési 

házban a Paksi Gyülekezet 

Férfikarát hallgathattuk Vasadi 

Teodor lelkipásztoruk igével 

szolgált. 

 

22-30 között Bábcsoportunk 

szolgált az óvodákban, Isko-

lákban. 

Április 

 
Április 4.-én Húsvétkor dr. Mé-

száros Kálmán elnöktestvé-

rünk családjával együtt látoga-

tott meg bennünket  és szol-

gált igével közöttünk. 

 

A húsvéti gyűjtésből a Bajai  

Gyülekezetet támogattuk. 

 

18.-án délután a Pécsi Gyüle-

kezet Zenekarának vendég-

szolgálatát élvezhettük. 

 

25.-én elkészült az imaház új 

hangosítása. 

 

Május 
2.-án Anyáknapját ünnepel-

tünk. 

8.-án menyegzőn vehettünk 

részt Rostás Brigitta és Novák 

Ákos kötöttek házasságot. 

9.-én Aranymenyegzőnek örül-

hettünk: Novák Noé és Matild-

ka  ált hálaadással az Úr előtt. 

Majd Novák József testvér 

vendégszolgálatát hallhattuk. 

 

10.-től megkezdődött gyüleke-

zeti házunk ez évi felújítási 

része. 

24.-én Pünkösd hétfőn  meg-

született Tóth Dioméd. 

 

Ugyanezen a napon vendégte-

ológus volt közöttünk a Komlói 

testvérekkel együtt, délelőtt őt 

figyeltük. Majd közös ebéd 

következett, jó volt együtt lenni 

még utána is egy kis kirándu-

lásra a „galambkilövőhöz”. 

 

Május 29.-én Nőkonferencia 

volt Újpesten ahol néhányunk-

nak sikerült részt venni. 

 

Június 

 
5.-én Gödöllőn volt a mi lá-

nyunk Tóth Ildikó esküvője 

Gubó Norberttal, ők jelenleg a 

Vácegresi  Gyülekezethez 

tartoznak. 

 

18.-án Zentai László lelkipász-

tor testvér szolgálatát hallgat-

hattuk. 

 

Jun.17-Júl.11. Egyházzenei 

táboron Novák Tímea vett 

részt. 

 

Az Újfehértói Gyülekezetnek 

pénzügyi támogatást küldtünk. 

 

Július 

 
Buszos kirándulás  a Magas 

Tátra lábához július 12-18 kö-

zött gyülekezetünk tagjai 

együtt nyaralhattak egy hétig. 

 

Ebben a hónapban az árvízká-

rosultakat segítettük. 

 

Augusztus 

 
Nagytábor volt Fonyódon, ahol 

ifjúságunk szép számmal vett 

részt. 

 

12-13-14 gyermektábor volt 

imaházunkban, ahol a somogyi 

gyermekek lelkesen részt vet-

tek. 

 

15.-én Tóth Dioméd  gyermek-

bemutatásának örvendezhet-

tünk. 

 

18-22 között BalatonNet volt 

Balatonszemesen. 

 

19-25 részt vettek gyermeke-

ink a bodrogi zenetáboron. 

 

Szeptember 

 
14-én volt Budapesten a Ma-

gyar Continental Singers 25 

éves jubileumi koncertje. Gyü-

lekezetünkből is részt vettek 

ezen a szép eseményen. 

 

Október 

 
2.-án Ökumenikus Női Találko-

zón vehettünk részt Pécsett a 

Bokor utcai Baptista templom-

ban. 

 

Október közepére a Gyüleke-

zeti házunk 2010-re tervezett 

munkái befejeződtek. 

 

17-én Hálaadónapot tartottunk 

vendégünk volt a Bodrogi Gyü-

lekezet lelkipásztorukkal 

Paróczi Zsolt testvérrel. 

 

Hálaadónapon délelőtt külön 

hálaadási okunk is volt. Öröm-

mel köszönthettük Madarász 

Dezsőt és Margitkát Arany 

menyegzőjük alkalmából. 

 

Támogattuk a Berettyóújfalui 

imaház újjáépítését. 

 

31-én az Őskeresztyén Gyüle-

kezetben voltunk vendégszol-

gálaton. Zenekarunk nagy 

lelkesedéssel szolgált az ének-

karral együtt. 

 

A vörösiszap károsultakat a 

Baptista Szeretetszolgálaton 

keresztül segítettük. 

 

November 

 

14.-én Gerzsenyi Sándor lelki-

pásztor hirdette az igét délelőtt 

és délután is. 

 

Zenés készülődés az ünnepre 

címmel 28.-án advent első 

vasárnapján délután énekka-

runk szolgált. 

 

December 

 
Szép karácsonyi történettel 

bábozással  örvendeztette 

meg az ifjúság azokat az álta-

lános iskolákat akik örömmel 

várták őket.(14 helyszínen) 

 

Advent 4. vasárnapján gyüle-

kezetünk is élvezhette az elő-

adást. 

 

28-án Pécsett a Bokor utcai 

gyülekezet által rendezett 

sportnapon szép létszámmal 

vett részt ifjúságunk. 

SA-PI nap  

2010Dec. 28 
 

Újból megrendezésre került a 

Pécsi Gyülekezet által a dec-

emberi sportnap ahol sakk, 

asztalitenisz, labdarugás, ko-

sárlabda, röplabda, floorball 

sportágakban rendeztek ne-

mes vetélkedőt a résztvevők 

számára. 

Fiataljaink is örömmel vettek 

részt ezen az eseményen. Jó 

volt csapatban játszani, spor-

tolni együtt lenni a Dél-

Dunántúli fiatalokkal.  

Nagyon köszönjük ezt a le-

hetőséget a pécsi testvérek-

nek! 
Egyéni versenyeken az asztali-

teniszben volt eredményes kis 

csapatunk. 

 

Női asztalitenisz:  

 

1. Báliczky Lea;      Somogy 

2. Nagy Alexandra Somogy 

3. Macher Tamara  Pécs 
 

Férfi asztalitenisz:  

 

1. Novák Ákos  Somogy 

2. Novák Péter  Somogy 

3. Feik Ervin.     Pécs 



Régen hosszú meredek lép-

csők vezettek fel a dombra, a 

hegyre a Templom bejáratáig. 

Ma is láthatjuk ezeket és jár-

hatjuk lépcsőiket. 

A lassú felfelé jutás alatt  – 

amikor is fel megy az ember, 

hogy találkozzon Istennel – 

eszébe jutnak vétkei, az utolsó 

sár is lekopik cipőjéről mire 

felér és nehéz levegővételek 

között talán az is eszébe jut, 

hogy az ember halandó és 

bűnös. 

Ma beülünk az autóba kiszál-

lunk a Templom előtt és pár 

lépés után már bent is va-

gyunk megszokott meleg, ké-

nyelmes helyünkön. Csak úgy 

beesünk sokszor az utolsó 

pillanatban. 

Még ha gyalogszerrel me-

gyünk is, nem tart soká az út, 

sok lépcsőn erőltetett menetet 

akkor sem kell tennünk. 

Ha belépünk az Úr templomá-

ba készülünk-e az Úr elé? 

Akarom-e hallani az Ő hangját, 

vagy csak a magam gondola-

taival vagyok elfoglalva, vagy a 

szomszédoméval? 

Készülök-e befogadni Jézust? 

A prédikátor hangján túl meg-

hallom-e Jézus hangját – ma 

mit üzen, és mit szól nekem 

személyesen. Persze, tudom, 

ehhez csend kell-kellene. A 

bensőnkben is és a Templom-

ban is. Sokszor félünk a 

csendtől – pedig Ő halkan és 

szelíden szól, legtöbbször 

ilyenkor lehet Őt igazán meg-

hallani. 

K é s z ü l v e  i m a h á z u n k    

(Templomunk) 100 éves 

jubileumára  

újuljunk meg TELJESEN kívül, 

belül Imaházunk és 

Lelki életünk egy-

aránt. Adjunk Isten-

nek tisztességet – 

minden cselekede-

tünkkel.  

Tiszteljük az Ő házát , és ha 

belépünk kapuin alázatban és 

hódolattal dicsőítsük Őt min-

den formában. 

 

Készüljünk az ünnepre tel-

jes odaadással, akarattal, 

hittel, alázattal, buzgó ada-

kozásunkkal és az örömhír 

minél több emberhez való 

eljuttatásával is – hogy örö-

münk messze elhallatszó 

legyen. 

Révész Sándor 

5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Ha belépsz az Úr Templomába… 

 a 100 éves jubileumra készülünk 

Nem „átlagos” szolgálatra 
lettél teremtve. A biblia azt 
tanítja, hogy minden egyes 
ember kiválóságra lett meg-
alkotva. Miért? Mert minden 
ember páratlan a maga ne-
mében.  

Sok pásztor célok és ál-
mok nélkül próbál meg át-
evickélni a szolgálatán. 
Együtt sodródnak a tömeggel 
és megelégszenek a közép-
szerűséggel. 

De Isten ennél sokkal 
többre teremtett. Szükséged 
van egy olyan álomra, ami 

elég nagy ahhoz, hogy meg-
valósításában teljesen Isten-
től függj. Ha Isten nélkül is 
meg tudod csinálni, akkor az 
nem elég nagy. 

Ez az, amit szeretek 
Jabécben. Nem sokat tudunk 
róla – de azt tudjuk, hogy az 
átlagos emberek fölött állt. 
Az 1Krónikák első 9 fejezete 
csupa nemzetségtáblázatból 
áll, több mint 600 névvel. 
Közülük Jabéc az egyetlen, 
akit Isten kiemel.  

Miért? Mert Jabécnak volt 
egy álma. 

Mindössze két vers szól 
róla a Bibliában, amely el-
mondja, hogy Jabéc imádko-
zott:  

„Bárcsak nagyon megálda-
nál engem, és kiszélesítenéd 
határomat, és velem lennél.” 

Amíg Jabéc barátai meg-
elégedtek középszerű életük-
kel, addig ő azt kérte Istentől, 
hogy áldja meg és terjessze 
ki felségterületét, mert nem 
akar átlagos életet élni. 

Amíg a látóhatárod széle-
sedik - amíg új kihívásokra 
válaszolsz, álmokat álmodsz 

és elhiszed, hogy Isten na-
gyobb dolgokat is tehet az 
eddigieknél - addig egészsé-
ges vagy.  

Ha a szolgálatodból hiá-
nyoznak a nagy kihívások, 
akkor most szerezz egyet! Az 
élet kihívások és ambíció 
nélkül unalmas. Kell, hogy 
legyenek nagy álmaid. 

A szolgálatod betöltéséhez 
egy Isten-léptékű álomra van 
szükséged. 

 
(by Rick Warren) 

Legyenek nagy álmaid! 

„Aki hálával áldozik az dicsőít engem és aki az útra vigyáz 

annak mutatom meg Isten szabadítását.” Zsoltárok 50:23 



6.oldal REMÉNYSÉG 

Allianz imahét 
2011. jan.2. - jan. 9. 

Pécs-Somogyon a Baptista 

Imaházban az Allianz imahét 

ideje alatt minden este együtt 

imádkozhattunk protestáns 

testvéreinkkel. 

 

A hét mottója: 

„Egymás terhét hordozzátok 

és úgy töltsétek be a Krisz-

tus törvényét…”  

Pál Gal.6:2 

Jan 2.-án vasárnap az Őske-

resztyén Gyülekezet volt a 

vendégünk Horváth Gábor 

lelkipásztor vezetésével. 

Egymás terhét hordozzátok: 

mert Jézus azt akarja… 

János 17:11,18; János 14:7-11 

„Fontos-e számunkra, hogy 

Jézus mit akar? Csak mond-

juk, hogy fontos, vagy cseleke-

deteink bizonyítják ezt. Örökös 

társai vagyunk Jézus Krisztus-

nak. Legyen meg akaratod: 

imádkozzuk sokszor. Nem 

mondjuk-e mikor az Úr küld: 

Uram küldj mást? A küldetés 

mindenkinek személyesen 

szól. Ne féljünk ezen az úton 

elindulni, alkalmas időben út-

mutatást kapunk. Fontos az 

egység, legyünk mindnyájan 

egyenlő akaraton. 

 

Jan 3.-án Nagy Zoltán Sellyei 

Református lelkészt hallgathat-

tuk. 

Egymás terhét hordozzátok: 

tisztelettel és alázattal. 

Filippi  2:2-5; Lukács 22:24-27 

Isten az aki megmutatja mi-

lyennek kell lennie az ember-

nek. Meggondolatlanul kimon-

dott szavakkal kapcsolatainkat 

porrá lehet zúzni. A szerető 

szó a legkeményebb szívet is 

összetöri. Van az emberi indu-

lat és van a Krisztusi. Ne ma-

gunkat adjuk másoknak, ha-

nem Krisztust. 

 

Jan. 4.-én kedden Kázmér Pál 

Evangéliumi Pünkösdi lelkész 

volt közöttünk. 

Egymás terhét hordozzátok: 

mert nem marad következ-

mény nélkül. 

Ap. Csel. 4:24,29-31; 1. Péter 

4:10-14 

Ne menjünk el egymás mellett 

mint az idegenek! Egymás 

terhét úgy tudjuk hordozni, ha 

egy szívvel, lélekkel könyör-

günk. Sokszor csak évek múl-

va jön válasz az imánkra. Ha 

valamit nem értünk, alázzuk 

meg magunk, higgyük el, hogy 

Ő mindent jobban tud. Rendel-

jük magunkat Isten akarata 

alá. 

 

Jan.5.-én szerdán Gyurkó Jó-

zsef Metodista lelkészt hallhat-

tuk. 

Egymás terhét hordozzátok: 

mert nem magunkért vagyunk. 

Neh. 2:17-18; Máté 5:13-16 

Sok mindennel dicsekszünk, 

csak a  Krisztus keresztjével 

nem. Minden rendben van a 

küldetéseddel? Imaharcos 

vagy-e, vagy csak imádkozol? 

Közel van az Úr Jézus vissza-

jövetele és annyi az elveszett, 

nyomorult ember. Látjátok-e, 

hogy a mező fehér, az aratás-

ra készen vár. 

 

Jan.6.-án Kovács József lel-

készt hallhattuk a Sion Gyüle-

kezetéből. 

Egymás terhét hordozzátok, 

mert szükségünk van egymás-

ra. Nehémiás 3:38; 3:1-32 

Téged ki vezetett Krisztushoz? 

Légy hálás érte. Életünk fő 

célja megismerni Istent és 

megismertetni másokkal is. 

Nézzük meg kinek nyújthatom 

ki a kezem. Szükségünk van 

egymásra. 

 

Jan.7.-án pénteken Lettner 

Gábor Evangéliumi Pünkösdi 

Gyülekezet ifjúsági lelkészé-

nek gondolatait hallgathattuk. 

Egymás terhét hordozzátok: 

ellenállás és kudarcok dacára. 

1. Péter 3:9,13-14; Neh. 4:19 

- bántalmazás ellenére lehet 

boldognak lenni. Ha bántal-

maznak, a körülmények inog-

nak, boldog vagy-e? Mindenki-

nek van egy elhívása, lásd 

meg azt amit Isten szívedre 

helyez. Fontos a kitartás, nincs 

erre más személy ez a te fel-

adatod. Személyre szabottan 

hívott el Isten embereket. Kell, 

hogy legyen küldetés tudatunk. 

Ne felejtsük el, nem Istennek, 

hanem Istennel dolgozunk. 

Célba érni kihívás, könnyű úgy 

haladni, ha nincsen ellenszél, 

ellenállás. Imádkozzunk azo-

kért akik megfáradtak a szol-

gálatban, a hitéletben,hogy 

helyre álljanak. 

 

 Jan.8.-án Vincze Árpád Refor-

mátus hitoktató, iskola lelkész 

volt közöttünk. 

Az egymás terhének hordozá-

sa nem egyszerű, meg van az 

ára. 

Márk 8:34-35; Róma 12:1-21 

A világ azt hírdeti valósítsd 

meg önmagad. Milyen jó hogy 

hihetjük, örök életünk van. Az 

önmegvalósítás azt jelenti, 

mindent magamnak. Önmegta-

gadás: Úgy akarom Krisztust 

követni, hogy másoknak segí-

tek. Letesszük Isten kezébe 

életünk, hozzá tartozunk —

addig tart ez a folyamat, míg el 

nem szólít minket e földről. 

Isten megszólít bennünket, 

lehetőséget ad, hogy vele ta-

lálkozzunk „Ha valaki én utá-

nam akar jönni, tagadja meg 

önmagát, vegye fel az ő ke-

resztjét és kövessen engem”. 

Válasszuk az önmegvalósítás 

helyett az önmegtagadást. 

 

Jan.9-én vasárnap a Pécsi 

Baptista Gyülekezet Bokor 

utcai lelkipásztorát Macher 

Tivadar testvért fogadhattuk. 

Egymás terhét hordozzátok, 

hogy elhiggye a világ…. 

Ján. 17:20-23; Ján. 13: 34-35. 

 Mit tennénk, ha tudnánk, hogy 

ez lesz az utolsó éjszakánk?  

Az Úr Jézus Krisztus érted és 

értem imádkozott. Ezért ne 

felejtsünk el hálásnak lenni. 

Azért jött a földre, hogy ne 

kelljen meghalnunk. Szeresd a 

te Uradat teljes szívedből. A 

szeretet parancsa ott van 

mindannyiunk számára. Ha az 

egység nem látszik életünk-

ben, a világ nem fog hinni ne-

künk. Nagy a felelősségünk. 

Hagyd az ítéletet Istenre, ez az 

Ő dolga. Tapasztaljuk meg a 

Krisztusi szeretetet és éljünk 

általa. 

 

Novák Jánosné Erzsike 

 
A grafika és a felirat Simon 

András munkája. 



 

2 Korinthus 5,11-17 

 

Hallottatok-e már a kettős ál-
lampolgárságról? Szó van róla 
a rádióban sokat. Azért mon-
dom ezt, hogy legyünk tisztá-
ban azzal, hogy mi már rég 
kettős állampolgárok vagyunk. 
A keresztyének már kétezer 
éve kettős állampolgárok. 

Most amikor két kisgyermeket 
megkereszteltünk, akkor kiad-
tunk két állampolgárságot az 
Isten országába. Itt van megint 
közöttünk két új tag, aki kettős 
állampolgársággal rendelke-
zik. Tehát van a hazánk ami-
ben élünk, aminek a nevét 
használjuk. És van egy másik, 
az Isten országa, amelyikben 
mindnyájan megkapjuk ezt a 
kettős állampolgárságot. Eldőlt 
ez a kérdés, és nem az angya-
lok szavazták meg, hanem az 
Úristen igenje már rég eldön-
tötte, hogy mi ezt az állampol-
gárságot már megkaptuk. Ki 
mondta ezt el nekünk, hogy mi 
odatartozunk? Aki eljött abból 
az országból, és elhozta ne-
künk Isten szeretetét, szavát. 

És azt mondta, gyertek, mert 
nyitva van a kapu. Ki mondta 
ezt? Ki mondta, hogy jöjjetek 
énhozzám? Úgy van: Jézus. 

Jegyezzétek meg: ha halljátok 
ezt a fogalmat, hogy kettősál-
lampolgár, egyet biztosan tu-
dunk, hogy mi már azok va-
gyunk! 

 

2004. nov.7. 

 

Nagy Péter 

Hatvan párperces 

 

 

 

Ui: Nagy Péter (sz. 1949) 
komlói, majd budafoki refor-
mátus lelkész, a Théma Egye-
sület elnöke. 2002-beiktatása 
óta számtalan vasárnapon állt 
be a budafoki gyerekek gyűrű-
jébe, hogy elmeséljen nekik 
egy üzenetet hordozó rövid 
történetet, vagy valamilyen 
fontos dologról beszélgessen 
velük. 

7. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

GYERMEK SZÜLETETT 

 

Megszületett  

Lados Kincső 

Január 21-én éjjel megszületett a család és gyülekezet 
(ismerősök) által várva várt kisbaba Kincső, 

3710 gramm súllyal 

és 50 cm hosszal. 

 

Sok szeretettel gratulálunk!  

 

„Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, 
majd megtudjátok! 

Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyó-
kat fakasztok.” 

Ézsaiás 43:19 

 

Kettős állampolgárság Az Egyház titka 

 

Zsidók 6,13-19 

 

Tegye mindenki a másik vállá-
ra az egyik kezét, mégpedig a 
balt, mert a jobbra szükségünk 
lesz. Egy láncot alkotunk. 
Most jön a nehezebb rész. 
Mindenkinek külön megmuta-
tom, hogy mit tegyen a szabad 
kezével. Te igazítsd meg a 
terítőt, te simogasd a fejed, te 
időnként fogd meg a füled, te 
meg az orrodat! Na picinyek ti 
is csináljatok valamit! Integes-
setek! Énnekem is kell tennem 
valamit! Megsimogatom a baj-
szomat. 

Na akkor rajta csináljuk, de 
mindenki feltűnően! És közben 
ne engedjétek el a másikat! 
Mindenki tesz valamit, min-
denki mást, és közben fogjuk 
egymás vállát. 

Vajon mit csináltunk most? 
Elmondom, hogy mi az Egy-
ház titka. Ez a gyülekezet, a 
közösség titka. Mindenki 
egyenként valami egészen 
mást csinál, és közben mit 
tettünk? Egymás vállát fogtuk, 
igaz? És szorosan összekap-

csolódtunk, szorosan egymás-
hoz tartozunk. 

Ha én fogom a másik vállát, 
akkor érzem a test hőjét is, és 
ő is érzi az enyémet. Miköz-
ben a másik kezemmel én ezt 
csinálom, ő azt csinálja, vagy 
amazt csinálja. Mert az egyik 
gyerek ilyen a másik meg 
olyan. Az egyik felnőtt ilyen, a 
másik olyan. És mégis eköz-
ben összetartozunk egy kö-
zösségbe, a gyülekezetbe, az 
Egyházba. Szorosabb közös-
ségbe mint hinnénk. 

Hát ennyi az Egyház titka, a 
gyülekezet titka. Nem felejtitek 
el ezt, ugye? Mindenki teszi a 
maga dolgát, és mégis egy 
szoros közösség vagyunk. 
Majdnem hogy teljesen össze-
forrunk. Így mondja ezt egy 
helyen a Szentírás hogy: 
„sokan egy test va-
gyunk” (Róma 12:5) 

 

2004.szept.12 

 

Nagy Péter 

Hatvan párperces 
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Az IMAHÉT ALAPIGÉjE 

(ApCsel2,42-47) 
 

„Ezek pedig kitartóan részt 
vettek az apostoli tanításban,a 
közösségben, a kenyér megtö-
résében és az imádkozásban. 
Félelem támadt minden lélek-
ben, és az apostolok által sok 
csoda és jel történt. Mindazok 
pedig, akik hittek, együtt vol-
tak,és mindenük közös volt. 
Vagyonukat és javaikat elad-
ták,szétosztották mindenkinek: 
ahogyan éppen szükség volt 
rá. Napról napra állhatatosan, 
egy szívvel, egy lélekkel voltak 
a templomban, és amikor há-
zanként megtörték a kenye-
ret,örömmel és tiszta szívvel 
r é s z e s ü l t e k  a z  é t e l -
ben;dicsérték az Istent, és 
kedvelte őket az egész nép. 
Az Úr pedig napról napra nö-
velte a gyülekezetet az üdvö-
zülőkkel.  
Magyar Bibliatársulat kiadása 
„Állhatatosan kitartottak az 
apostolok tanításában és kö-
zösségében, a kenyértörésben 
és az imádságban. Félelem 
fogott el mindenkit, mert az 
apostolok révén sok csoda és 
jel történt Jeruzsálemben. A 
hívek mind ugyanazon a he-
lyen tartózkodtak, és közös 
volt mindenük. Birtokaikat és 
javaikat eladták, s az árát szét-
osztották azok közt, akik szük-
séget szenvedtek. Egy szívvel-
lélekkel mindennap összegyűl-
tek a templomban. A kenyeret 
házaknál törték meg, s öröm-
mel és egyszerű szívvel vették 
magukhoz az ételt. Dicsőítet-
ték az Istent, és az egész nép 
szerette őket. Az Úr pedig na-
ponként növelte az üdvözültek 
számát ugyanott.” 
Szent István Társulat kiadása 

 
BEVEZETÉS AZ IMAHÉT 

GONDOLATKÖRÉBE 
 
A jeruzsálemi egyház teg-
nap, ma és holnap. Kétezer 
évvel ezelőtt Krisztus első ta-
nítványai Jeruzsálemben gyűl-
tek össze, ahol Pünkösdkor 
megtapasztalták a Szentlélek 
kiáradását és mint Krisztus 
teste egy egységben élő kö-
zösséget alkottak. A kereszté-

nyek – bármely korban és he-
lyen éltek is mint hívő közös-
ség – ebben az eseményben 
látták eredetüket, akik arra 
hívattak, hogy hirdessék: Jé-
zus Krisztus az Úr és a Meg 
váltó. Bár a jeruzsálemi ősegy-
háznak sok nehézségben volt 
része – mind külső, mind belső 
problémákkal küzdöttek – tag-
jai kitartottak a hitben, a testvé-
ri közösségben, a kenyér meg-
törésében és az imádságban. 
Könnyen felfedezhetjük, hogy 
a Szent városban élő első ke-
resztények helyzete hasonló a 
mai jeruzsálemi egyházéhoz. A 
jelenlegi közösség sokszor 
átéli a korai egyház örömét, 
szomorúságát, igazságtalan-
ságát, egyenlőtlenségét, meg-
osztottságát, de hűséges kitar-
tását is és felismeri az őske-
resztények közötti szélesebb 
egységet. A mai Jeruzsálem 
egyházai saját látásukat oszt-
ják meg velünk arról, mit jelent 
egységre törekedni különösen 
nagy megpróbáltatások között. 
Megmutatják, hogy az egység-
re szóló felhívás több a puszta 
szónál. Ez elvezet minket abba 
a várva-várt jövőbe, amikor 
előmozdítjuk a mennyei Jeru-
zsálem építését. Valóságérzés 
is szükséges ahhoz, hogy ezt 
a látomást valóra váltsuk. Meg-
osztottságunk felelőssége ránk 
nehezedik, hiszen ez saját 
cselekedeteink következmé-
nye. Imádságainkon is változ-
tatni kell, arra kérve Istent, 
hogy úgy formáljon át minket, 
hogy aktívan dolgozhassunk 
az egységért. Arra már készen 
állunk, hogy az egységért 
imádkozzunk, de ez az egység 
megvalósítása helyett pótcse-
lekvéssé is válhat! Vajon nem 
mi magunk gátoljuk a Szentlel-
ket? Nem mi vagyunk az egy-
ség akadályai? Nem lehet, 
hogy a mi önhittségünk akadá-
lyozza 
az egység létrejöttét? 
Ebben az évben a világ min-
den egyházába Jeruzsálem-
ből, az anyaegyházból érkezik 
az egységre szóló felhívás. A 
Jeruzsálemben élő egyházak – 
tudatában saját megosztottsá-
guknak, és annak, hogy többet 
kellene tenniük Krisztus testé-
nek egységéért – arra hívnak 

minden keresztényt, hogy újra 
fedezzék fel azokat az értéke-
ket, amelyek közösséggé for-
málták az első keresztényeket 
Jeruzsálemben, ahol kitartóan 
részt vettek az apostolok taní-
tásában, a testvéri közösség-
ben, a kenyér megtörésében 
és az imádságban. Ez előtt a 
kihívás előtt állunk. Jeruzsálem 
keresztényei arra hívják testvé-
reiket, hogy ezt az imahetet 
olyan alkalommá formálják, 
amely során a korai egyház 
tapasztalatán újul meg az igazi 
ökumenizmus/ökumené mellet-
ti elkötelezettségünk. 
 

Az egység négy eleme.  
 
A 2011-es Egyetemes Imahét 
imádságait a jeruzsálemi ke-
resztények készítették, akik az 
Apostolok cselekedetéből vá-
lasztották a biblikus mottót: 
„Állhatatosan kitartottak az 
apostolok tanításában, a kö-
zösségben, a kenyértörésében 
é s  a z  i m á d s á g -
ban.” (ApCsel.2,42). Ez a hír-
adás az első jeruzsálemi egy-
ház eredetéhez vezet vissza. 
Ihletet ad, megújulásra hív és 
a hit lényegéhez való visszaté-
rést jelenti. Emlékeztet arra az 
időre, amikor az egyház még 
egy volt. Négy elemet látunk, 
amelyek az első keresztény 
közösség ismertetőjelei voltak, 
és amelyek minden keresztény 
közösség életében alapvetőek. 
Először is, az apostolok adták 
tovább adták az Igét. Másod-
szor, a korai hívők fontos is-
mertetőjele volt a testvéri kö-
zösség megélése mikor egybe-
gyűltek. A korai egyház harma-
dik ismertetőjele az eucharisz-
tia/úrvacsora ünneplése, a 
kenyér megtörése volt. Ekkor 
emlékeztek arra az Új szövet-
ségére, amit Jézus szerzett 
szenvedésével, halálával és 
feltámadásával. A negyedik 
elem a kitartó imádság gyakor-
lata. 
Ez a négy elem jelenti az egy-
ház életének és egységének 
pilléreit. A Szentföld keresz-
tény közössége kiemelkedően 
fontosnak tartja ezeket az is-
mérveket, amikor az egyház 
egységéért, a világon minden-

ütt való életképességéért fo-
hászkodik Istenhez. Jeruzsá-
lem keresztényei arra hívják a 
világ bármely részén élő test-
véreiket, hogy csatlakozzanak 
hozzájuk imádságban, amikor 
az igazságért, a békéért, a 
nemzetek boldogulásáért küz-
denek. 
 
KERESZTÉNYEK IMÁDKOZ-

TAK AZ EGYSÉGÉRT  

– 2011-ben: Pécsett. 

16. vasárnap   16.00 óra Bap-
tista templom (Bokor utca) 

MAYER MIHÁLY RK. ME-

GYÉSPÜSPÖK 

17. hétfő 18.00 óra Belvárosi 
rk. templom   

STRIJK ANDRÁS ORTODOX 

DIAKÓNUS 

18. kedd 18.00 óra Ferences 
templom 

   MACHER TIVADAR BAP-

TISTA LEKÉSZ 

 18.00 óra Belvárosi Reformá-

tus templ. - Egyetemistáknak 

SZÉP ATTILA RK. PÜSPÖKI 

IRODAIGAZGATÓ 

19. szerda 18.00 óra Kertvá-
rosi Református templom 

KIRÁLY JÓZSEF RK. EGYE-

TEMI LELKÉSZ 

20. csütörtök 18.00 óra Gyár-
városi rk. templom  

KÁZMÉR PÁL PÜNKÖSDI 

LELKÉSZ 

  21. péntek 18.00 óra Evan-
gélikus templom 

 NYÚL VIKTOR RK. KÁPLÁN 

22. szombat     18.00 óra Pün-
kösdi templom (Derűs utca) 

SZÉNÁSI JÁNOS REF. LEL-

KÉSZ  

23. vasárnap   16.00 óra Szé-
kesegyház 

  NÉMETH ZOLTÁN EV. LEL-

KÉSZ   

 „… kitartottak az apostolok 

tanításában…”  (ApCsel 2,42) 

 



9. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

WYCLIFFE 

2011 eleje,  

avagy a beszámolók idősza-

ka 
 

Az új év különösen sok fel-

adattal indul majd, hiszen a 

Gardner házaspár január fo-

lyamán itthon tartózkodik. Sári 

és Dávid számos helyen fog-

nak beszámolni az erdélyi ro-

mák között eddig elvégzett 

munkájukról. 

Komlósiné Sümegi Nóri febru-

ártól mutatja be frissen elindult 

szolgálatát bárhol, ahova meg-

hívást kap. 

Láng Emese pedig márciustól 

tervezi beszámolóit afrikai 

munkájáról. Érdemes lesz hát 

tájékozódni a weblapunkon, 

hogy mikor, hol, kivel lehet 

találkozni. 

Ha pedig valaki szívesen meg-

hívná őket/bennünket egy-egy 

alkalomra az bátran jelezze 

felém szándékát. Annyi bizo-

nyos, hogy az év elején sok 

különösen jó lehetőségünk 

lesz arra, hogy többet megtud-

junk a bibliafordítás helyzetéről 

és abban a magyarok szerepé-

ről! Én már alig várom! Remé-

lem ti is! 

 

Programajánló 

 

Április 2.-án újra MINAP 

(Missziós Információs 

Nap) lesz, ám most egé-

szen más formában. Leg-

főbb célunk a lelkesítés. 

Július 4-9 újra Wycliffe 

Missziós Tábort rende-

zünk Őrbottyánban, az Úr 

Rétjén. Ajánljuk ezt a 

programot mindazoknak, 

akiket vonz e szolgálat, de 

egyenlőre kötelezettség 

nélkül szeretnének tájéko-

zódni. 

 

Zentai Zsuzsi 

– Idefigyelj – mondta komoran 
-, ha egyszer megígérted vala-
kinek, hogy ekkor és ekkor itt 
vagy amott leszel, és nem 
vagy ott időben, csak két ment-
séged lehet: meghaltál, vagy 
olyan beteg vagy, hogy moz-
dulni se tudsz! Hogy nem hal-
tál meg, azt látom. Nos, mi a 

betegség, hadd hívjam a dok-
tort?! 
     Elmondtam neki szorongva 
ott a sötétben, hogy mi történt. 
Nagyapám szó nélkül végig-
hallgatott. Mikor aztán kifogy-
tam a szóból, megszólalt. Sú-
lyos, lassú beszéddel. 
     – Idefigyelj – mondta. – 
Vannak emberek ezen a föl-
dön, akik úgy dobálják ide-oda 
a szavakat, meg az ígéreteket, 
hogy azoknak semmi értékük 
nincsen többé. Mi, Wassok 
nem ezek közé tartozunk. Ha 
mi mondunk valamit, az áll, 
mint a sziklakő. Ha mi a sza-
vunkat adjuk, azt tartjuk is, ha 
belepusztulunk is! Érted? 
     – Értem – hebegtem meg-
rendülve. 
     – Dehogyis érted – csapott 
le reám a szava -, de elmagya-
rázom úgy, hogy megértsed. 
Látod itt a mellényem zsebé-
ben az aranyórát? Nagyapám-
tól kaptam, amikor leérettsé-
giztem. Amikor leérettségizel, 
a tied lesz. Ez az óra számom-
ra minden csecsebecsénél 
értékesebb. De ellophatod. 
Visszaadhatod, vagy megtérít-
heted az árát. Ellophatod vala-
kinek a lovát, a tehenét, ökrét, 
vadászpuskáját. Mindenét el-
lophatod és visszaadhatod 

megint, vagy megtérítheted az 
árát. Csak egy valamit, ha el-
lopsz valakitől, nem térítheted 
meg soha. S ez az idő! Ha 
valakinek az idejét lopod, azt 
úgy megloptad, hogy soha 
jóvá nem teheted. A várako-
zásban eltelt időt semmi hata-
lom a földön nem hozhatja 
vissza. Nincs, eltelt, vége. 
Örökre elveszett, és te voltál 
az, aki a jóvátehetetlen veszte-
séget okoztad. Érted? 
     Értettem. Úgy megértettem, 
hogy attól a naptól kezdve, ha 
valakinek szavamat adom, 
hogy ekkor és ekkor itt vagy 
amott leszek – akkor már ott 
vagyok öt perccel azelőtt, még 
ha vénasszonyok esnek is az 
égből, ahogy drága jó nagy-

apám szokta volt mondani. 
Erre neveltem gyermekeimet 
és unokáimat is. Nem azért, 
mert késni neveletlenség, ha-
nem mert több annál. Aki öt 
percet késik, az öt percet 
ellop valakinek az életéből, 
amit nem tehet jóvá soha. 

 A megbízható embert 

még ellensége is tiszteli – 

mondta volt nagyapám -, 

mert a megbízható ember a 

társadalom sziklaköve, amire 

országot lehet építeni. A többi 

szemét, amit elfú a szél…”  

 

Wass Albert 

 

Nagyapám tanítása! 



10.oldal REMÉNYSÉG 

Most jön a harmadik sza-
bály: Ha nem értek egyet az-
zal, hogy én hangya vagyok 
velük szemben, akkor nekem 
ebben a szituációban kell 
megmutatnom, hogy igenis 
többet érek, igenis értékesebb 
vagyok, igenis nemesebb 
vagyok, igenis emberibb va-
gyok, különb vagyok, mint 
az a géppisztolyos. Ez moz-
gósítja az energiákat. Szabad 
legyen egy példát mondanom 
erre, mindjárt világos lesz.  

Erdőirtó lágerkörzet vol-
tunk; 36 lágerben 52 ezer 
fogoly volt ott. Volt ott egy 
bútorgyár. Oda szállították a 
fát, és mi ott dolgoztunk het-
venegynéhányan. 1955. 
szeptember 24-én – csak 
zárójelben mondom, hogy a 
katolikus liturgiában Fogolyki-
váltó Szűzanya ünnepe volt –, 
hivatnak bennünket a pa-
rancsnokságra. Elénk tesznek 
egy papirost, hogy ez a mi 
repatriálásunk, alá kell írni. 
Soha nem hallottuk ezt a szót, 
ez nem rehabilitálás, ez nem 
amnesztia, repatriálás. Azt 
mondták, hogy hazaküldenek. 
Nem ugrottunk a plafonig, 
mert a tíz esztendő alatt meg-
tanultuk, hogy a Szovjetunió 
ígérget, aztán úgysem tartja 
meg. Most ez van, alá kell 
írni. Ez azt jelentette, hogy 
másnaptól nekünk már nem 
kellett dolgozni. Igen ám, de 
amíg az a nyolcvan ember 
aláírta, az egy kis idő. Nyílott 
az ajtó és mérhetetlen kiabá-
lással, káromkodással bejön a 
bútorgyárnak az igazgatója, 

egy óriási ember, egy szabad 
szovjet ember. Éktelenül ká-
romkodik, hogy őt ki akarják 
irtani, mert hogyha ez a het-
ven ember az utolsó öt mun-
kanapot nem dolgozza le, 
akkor a harmadik negyednek 
a tervét nem tudja teljesíteni. 
Lőttek a prémiumnak. Ha egy 
negyedben nincs prémium, 
akkor az év végi prémiumnak 
is lőttek. Egyesek emlékeznek 
még rá, hogy az istenség volt 
a tervteljesítés és a tervtúltel-
jesítés. Szóval akkor ő ezt 
nem tudja elérni. Teljesen 
igaza volt, hogy ez valami 
szörnyűség, de vele a kutya 
se törődött. Akkor összebe-
széltünk, és odamentünk ez 
elé a nagy úr elé, lecsöndesí-
tettük egy kicsit, és mondtuk, 
hogy mi magyarok garantáljuk 
a prémiumját.  

Önként elmegyünk dol-
gozni erre a hat napra, hogy 
neki meglegyen a prémium. 
Hát földbe gyökerezett a lába, 
mert a Szovjetunió történeté-
ben ilyen még nem volt, hogy 
egy rab akarja kisegíteni azt a 
nagyurat. A lényeg az volt, 
hogy saját önbecsülésünkbe 
egy kicsit erősödjünk. Ez 
ugye a harmadik túlélési sza-
bály nagyon-nagyon fontos 
volt. Föltételeink voltak. Éj-
szaka nem dolgozunk, csak 
nappal. Azt a fizetést kapjuk, 
amit a szabadok kapnak a 
százalék munkára, a teljesít-
ményre. Abból nem vonhatják 
le a világítást, kosztot, fűtést 
stb. mert mi már tudtuk, ha 
egy rubelt adnak, 99 kopejkát 
levonnak belőle. Mindenbe 

belement az a jóember. Más-
nap elmentünk dolgozni. Az 
önbecsülésünknek rengeteget 
jelentett. Emberek voltunk, mi 
akkor már 8-9 éve nem lát-
tunk rubelt, nem láttunk pénzt, 
hát ugye a jó ég tudja, ha 
mégiscsak valahogyan haza-
vergődünk, jó lesz a zsebünk-
ben egy-két rubel, ezért mi 
rávertünk. Bevallom egészen 
őszintén, hogy a százalékos 
munkavégzés és a tervteljesí-
tés 100%-ig is szélhámosság, 
meg a sztahanovista 400% is 
szélhámosság, de mi ebben a 
szélhámosságban benne vol-
tunk. Rávertünk az első nap 
160%-ot, a második nap 
240%-ot csináltunk, a harma-
dik nap már 300%-ot. A guta 
ütötte meg a szovjet dolgozó-
kat, mert az igazgató azt 
mondta, ezek a koszos ma-
gyarok tudnak 300%-ot csi-
nálni, ti meg a 80-at nem tud-
játok? Könyörgöm, ha ezek 
teljesítették volna a 80%-ot, 
akkor a normát növelték vol-
na. Mi miattunk a csillagokig 
emelhetik a normát, mi azt a 
hat napot ledolgozzuk.  

Ez apróság, de rengeteget 
jelentett az önbecsülésünk-
nek. Akibe belerúgott tíz esz-
tendeig, aki akart, akit meg-
gyalázott az, aki akart, most 
megmutattuk, hogy különbek 
tudunk lenni. Számunkra ren-
geteget jelentett, hogy embe-
rek vagyunk, hogy igenis kü-
lönbek vagyunk, mint ők.  

 

A negyedik szabály így 
szólt: Akinek van hová ka-
paszkodnia, annak köny-
nyebb elviselnie a szenve-
dést. Nekünk hívő emberek-
nek volt hová kapaszkodnunk: 
a Jóistenbe, és ezért nekünk 
könnyebb elviselni a szenve-
dést. Hozzáfűztük még azt is, 
hogy Ő, a hatalmas Isten, Ő 
is akarja, hogy túléljük, és ez 
valami nagyon nagy dolog 
volt. Szabadjon példát mon-
danom.  

Egy papi embernek a napi 
szentmise rengeteget jelent. 
Hogy nekem tíz évig ne le-
gyen szentmisém, az valami 

szörnyűség. Úgyhogy min-
denképpen iparkodtam.  

Most azt szeretném elme-
sélni, hogy micsoda stiklijei 
voltak az Úristennek, hogy 
milyen firkás volt a Jóisten, 
hogy misézni tudjak. Mert a 
két kezemen meg tudom szá-
molni, hogy az utóbbi 8 évben 
hány éjszaka nem miséztem. 
Hozzá kell persze tenni, hogy 
2 és 3 között, mert ilyesmire 
gondolni sem lehetett. Ez 
nem hadifogság volt. A hadi-
fogságban a tábori lelkészek-
nek misézniük lehetett. Ná-
lunk ez nem ment, mert mi 
politikai foglyok voltunk. Hoz-
zá kell tennem, hogy vekker-
órám nem volt, este 2 pohár 
vizet megittam, és az ember 
ettől kettőkor felébred.  

A kenyerünk olyan szójás 
volt, hogy az nem volt jó, az-
zal nem lehetett misézni. Mert 
ugye a szentmiséhez mi kell? 
Kell egy fölszentelt pap, búza-
kenyér és bor. Hát honnan 
szedek búzakenyeret? Az 
első hónapban megláttam a 
következőket: a szovjet állam-
polgár lengyel és litván fo-
golytársaim kaphattak havon-
ként csomagot. És ezekben a 
csomagokban mindig volt a 
tetején egy ostyalap. Kérdez-
tem, hogy ez micsoda. Azt 
mondták, hogy ez náluk nép-
szokás, úgy hívják, hogy 
oplátká. Ezt az ostyalapot a 
karácsonyfa alatt a családfő 
osztja széjjel a családtagok-
nak, ez a család szeretet-
egységét jelenti. Amikor a 
fogságban lévő családtagnak 
a csomagjába tesznek egy 
ilyen ostyalapot, akkor az azt 
jelenti, hogy ő is benne van 
azért a családnak az egysé-
gében.  

Így volt már búzakenye-
rem, de nem volt borom! Ott 
azon a vidéken, 900 km-re 
kelet r e Moszkvától ,  a 
Kujbisevszkij Krájban június-
ban még hó volt, szeptember-
ben már hó volt. Ott szőlő 
nem termett, nem is ismerték. 
Vodka az volt, de vodkával 
nem lehet misézni. Kétségbe 
voltam esve. De a Jóisten 
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olyan firkás volt, hogy odakül-
dött az én lágerembe egy 
olasz jezsuitát, a Páter Leo-
nét. Mikor én mondom neki, 
hogy ostyám már van, de 
borom nincs, és nem tudok 
misézni, akkor azt mondja: 
„Miért, ti ott Magyarországon 
nem hallottátok, hogy XII. 
Piusz pápa kiadott egy rende-
letet 1942-ben, hogy ilyen 
körülmények között nem 
szükséges kiérlelt bor, lényeg, 
hogy szőlőlé legyen?” Hát 
meg van oldva! A kaukázusi 
fogolytársaim, az azerbaj-
dzsánok, a tadzsikok, az ör-
mények azok mindig kaptak a 
csomagban egy-két fürt sző-
lőt, az a nemzeti gyümölcsük. 
Egy kenyérért, volt úgy, hogy 
két fürt szőlőt kaptam, s azon 
akkora szemek vannak, mint 
egy szilva. Kinyomtam: két 
csepp, az már szőlőlé.  

 

Még egy történetet elmon-
dok, amire nem szoktam azt 
mondani, hogy csoda, de 
mindenki ítélje meg maga. A 
lágerben 1953-ban – még 
Sztálin életében – egyszer 
csak jön az északi Jeges-
tenger mellől egy rabszállít-
mány, akik között volt egy 
fiatalember, aki egy Kalocsa 
melletti helységből származó 
henteslegény volt. Éktelen 
nagy gazember volt. Jött, és 
amikor megtudta, hogy pap 
vagyok, hozott nekem egy 
könyvszerűséget. Fedőlapja, 
hátlapja nem volt, és elmond-
ja a következőt: Valami rossz 
fát tett a tűzre, ezért bünteté-
sül három nap sötétzárkát 
kapott, mert az volt minden 
lágerben a büntetés: három, 
vagy tizennégy nap sötétzár-
ka. Az egy olyan picike kis 
épület volt fenyőgerendából. 
Kívülről be volt vakolva, belül-
ről még az se. Amikor az em-
bert becsukják, akkor elveszti 
az időérzékét. Másnap kap 
egy tányér levest, harmadik 
nap kap egy darab kenyeret. 
Szóval nem jó dolog. Hát sze-
gényke ez is oda bekerült, és 
kínjában elkezdte tapogatni a 
falat abban a sötétben. A fe-

nyőgerendák között egyszerre 
megakad a keze valamiben. 
Nem látta, hogy micsoda, de 
egy tisztességes rab, ha talál 
valamit, azt ellopja. Ő is rög-
tön a gatyakorcába süllyesz-
tette ezt a valamit anélkül, 
hogy fogalma lett volna, hogy 
micsoda. Amit én nem értek 
semmiképpen, hogy hogyan 
tudta azt onnan kihozni a har-
madik nap után, mert hiszen 
örökké motoztak bennünket. 
Hogy tudta azt háromezer 
kilométerre az északi Jeges-
tengertől oda hozni? A vona-
ton is örökké motozták őket. 
Hogy tudta oda behozni a 
lágerba? Ezt egyszerűen nem 
értem. Aztán megnéztem azt 
a valamit: 1930-as Szt. István 
kiadású egypengős Újszövet-
ség volt, Máté első sorától a 
Jelenések könyve utolsó so-
ráig. Fedőlap, hátlap nem 
volt. El sem tudom mondani, 
mit jelentett ez nekünk. Én 
akkor már kilenc éve nem 
láttam magyar betűt. A másik 
társam nyolc vagy hét éve. 
Nem volt ott hívő vagy hitet-
len, vallásos vagy nem vallá-
sos, protestáns vagy katoli-
kus. Ívekre szedtük széjjel és 
szétosztottuk, mert azt el kel-
lett dugni. Mindennap földbe 
kellett ásni, vagy a szalma-
zsákba kellett dugni, de min-
denképpen rejteni kellett. Elő-
ször úgy csináltuk, hogy há-
romnaponként cseréltük, de 
ez nem ment, úgyhogy aztán 
tíznaponként cseréltünk. Ami-
kor megkapta mindenki a 
maga lapját a csere után, 
akkor mindenki ment és ol-
vasta, olvasta a Szentírást. 
Ez valami csodálatos volt. 
Láttuk, hogy ez így sokáig 
nem fog menni. Úgy döntöt-
tünk, hogy az első héten min-
denki keresi a szabályokat a 
túlélés első szabályához, a 
második héten a második 
szabályra, és így tovább. Ne-
kem az volt az örömöm, ami-
kor fogolytársaim, akiknek 
semmilyen teológiai képzett-
ségük sem volt, olyanokat 
mondtak például az első sza-
bályra, amit én a hét év teoló-
giai tanulmány idején soha 

nem hallottam: Jézus mondta, 
hogy a madaraknak fészkük 
van, a rókának odújuk van, de 
az emberfiának nincs hova 
lehajtania a fejét. Érdekes, 
Jézus ezt mondta, de soha 
nem panaszkodott. És ez így 
van! Olvassák végig a négy 
evangéliumot! Jézus nem 
panaszkodott.  

 

A második szabály: A páli 
levelekben mindenütt ott van, 
hogy bilincsekben vagyok, de 
túlárad bennem az öröm.  

Nagyon érdekes volt a 
harmadik szabály, amire egy 
fogolytársam figyelt föl. Az Úr 
Jézusnak volt egy olyan csú-
nya példabeszéde, aminek az 
utolsó mondata alig érthető: a 
farizeus meg a vámos. A fari-
zeus egy szent ember volt, 
sokat imádkozott, sokat böj-
tölt, sokat alamizsnálkodott, 
nem követte el azokat a gaz-
emberségeket, mint a vámos 
ott az oszlop mögött. Az Úr 
Jézus mégis képes volt a 
végén azt mondani, hogy a 
vámos megigazulva ment 
haza, nem úgy, mint az a 
szent ember. Megbeszéltük, 
hogy a vámos rájött arra, 
hogy neki sok minden gazem-
bersége van, és 
rájött arra, hogy se-
hová nem mehet 
máshoz, mint az 
Úristenhez. „Légy 
irgalmas Uram hoz-
zám, szegény bű-
nöshöz!” A farizeus 
meg ugyanakkor 
kérkedett az ő jósá-
gával. Az olyasmit 
nem bírja a Jóisten. 
Ezt ott a fogolytársa-
im észrevették.  

A negyedik sza-
bályra aztán renge-
teget lehetett találni.  

Hozzá kell ten-
nem, hogy nem so-
káig tartott, talán 3-4 
hónapig, mert a 
Szen t í rás í vei t 
ronggyá olvastuk. 
Már mondtam Pes-
ten Biblia-körökben, 

hogy a Szentírást nem sza-
bad porosodni hagyni, hanem 
tessék rongyossá olvasni. Mi 
azt ronggyá olvastuk.  

Azt hiszem, a túlélés négy 
szabálya miránk is vonatko-
zik. A szenvedést nem sza-
bad dramatizálni, az élet apró 
örömeit észre kell venni és 
meg kell örvendezni, nem 
szabad azt mondani, hogy én 
vagyok a világ legkiválóbb 
embere, mert a másik is lehet 
kiváló, de az adott helyzetben 
kell nemesebbnek lennem, 
mint a környezetem. És a 
negyedik: tudnom kell azt, 
hogy az Úristen is akarja, 
hogy túléljem a mostani ne-
hézségemet, a mostani szen-
vedésemet. Ha belékapasz-
kodok, akkor jobban, köny-
nyebben megy.  

(Az előadás 2002. október 
9-én hangzott el a Nemzeti 

Történelmi Szalonban.)  
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Feladat 

Vallás és derű 

Meggyónt a paraszt, a pap feloldozza, 

és rendel öt Miatyánkot penitenciá-

nak. 

A paraszt elköszön: - Viszontlátásra, 

atyám! 

- Szervusz, fiam. 

- Viszontlátásra, atyám! 

- Szervusz, fiam. 

- Viszontlátásra, atyám! 

- Mondd, fiam, te bolond vagy? Minek 

köszönsz annyiszor? 

- Látja, atyám, háromszor köszöntem, 

és már hülyének néz. Mit fog szólni az 

Úristen öt Miatyánkhoz? 

 

A hazugság bűne 

 

A vasárnapi mise végén a tisztelendő 

ezzel búcsúzik a gyülekezettől: 

- Jövő héten a hazugság bűnéről fogok 

prédikálni. Hogy jobban megértsétek, 

olvassátok el Márk evangéliuma 17. 

részét. 

 A következő misét azzal kezdi az 

atya, hogy kéri a híveket: - Tegye fel a 

kezét, aki elolvasta Márk evangéliu-

ma 17. részét! 

Hirtelen az összes kéz a magasba 

emelkedik. A pap mosolyogni kezd. 

- Na, erről akarok ma nektek beszélni. 

Márk evangéliumának ugyanis csak 

16 része van. 

 

Büntetés 

 

Hittanórán megkérdezi a hitoktató a 

gyerekektől: 

- Ki tudja, milyen bűnt követett el 

Ádám? 

Pistike jelentkezik: - Tiltott gyümöl-

csöt evett. 

- Helyes. És mi lett az eredménye? 

- El kellett vennie feleségül Évát. 

Megkerült egy bárány, hol találjuk ezt meg a Lukács evangéliumában? 

 

Olyan jól esik 

 

Olyan jól esik Hozzád jönni, 

Elmondani mi fáj, mi éget… 

Olyan jól esik imádkozni, - 

Keresni Téged. 

 

Uram, ha elhagy minden itten, 

Hogyha az élet üressé lesz, 

Olyan jól esik Hozzád jönni, - 

Beszélni Véled. 

 

Mert Te nem hagysz el soha engem, 

Mert a Te szíved megért mindig, 

Tehozzád jönni bizalommal - 

A szívem indít. 

Kárász Izabella 


