
REMÉNYSÉG 
„Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de 

 aki utánam  jő erősebb nálamnál, akinek a saruját  

hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel  

és tűzzel keresztel  majd titeket.” Máté 3:11 

Katona István: Jöjj, Szentlélek … 

2011. június 8. évfolyam 3. szám A Pécs-Somogyi  

Baptista Gyülekezet lapja 

A Szentlélek eljövetele 
 

 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan 

együtt voltak ugyanazon a helyen . Hírtelen hatalmas 

szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből amely 

betöltötte az egész házat ahol ültek. Majd valami láng-

nyelvek jelentek meg előttük amelyek szétoszlottak, és 

leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlé-

lekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 

ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes 

zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok kö-

zül,akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor  a 

zúgás támadt összefutott ez a sokaság és nagy zavar 

keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta, őket 

beszélni.   

    Apostolok cselekedetei 2:1-6 

Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke, 

taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat, 

legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát, 

segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke, 

gyújtsd lángra a szívemet egészen 

az Isten- és emberszeretet tüzével. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke, 

töltsd el bensőmet az együttérzés erejével, 

hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el, 

és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke, 

add, hogy megnyíljon szemem és mindenben 

felismerjem az Atya szépségének ragyogását. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke, 

add, hogy a mulandó dolgok kísértései között 

mindig az örökkévaló legyen a mértékem 

és bölcsességed fénye világítson a sötétben. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke, 

újítsd meg akaratom erejét, 

hogy követve indításaidat, 

bátran fussam végig a „pályát”. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke, 

védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól, 

szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől, 

hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, 

töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, 

hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait 

visszaverve örömmel szolgáljalak Téged. 

 

Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke, 

taníts meg az Írás titkait megértenem, 

hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban, 

Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át 

az örök Kánaánba.     
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„Amikor az Úr föl akarta 
vinni Illést forgószélben az 
égbe, Illés és Elizeus elment 
Gilgálból. Illés ezt mondta 
Elizeusnak: Maradj itt, mert 
engem Bételbe küldött az Úr. 
De Elizeus így felelt: Az élő 
Úrra és a te életedre mon-
dom, hogy nem hagylak el! 
Elmentek tehát Bételbe. A 
bételi prófétatanítványok 
odamentek Elizeushoz, és 
ezt mondták neki: Tudod-e, 
hogy az Úr ma elragadja 
mellőled uradat? Ő így felelt: 
Én is tudom, de hallgassa-
tok! Akkor ezt mondta neki 
Illés: Maradj itt, Elizeus, mert 
engem Jerikóba küldött az 
Úr. Ő azonban így felelt: Az 
élő Úrra és a te életedre 
mondom, hogy nem hagylak 
el! És megérkeztek Jerikóba. 
A jerikói prófétatanítványok 
odaléptek Elizeushoz, és ezt 
mondták neki: Tudod-e, hogy 
az Úr ma elragadja mellőled 
uradat? Ő így felelt: Én is 
tudom, de hallgassatok! Az-
után ezt mondta neki Illés: 
Maradj itt, mert az Úr a Jor-
dánhoz küldött engem. Ő így 
felelt: Az élő Úrra és a te 
életedre mondom, hogy nem 
hagylak el! Így mentek ketten 
együtt. Velük ment ötven 
prófétatanítvány is, és ami-
kor ők ketten megálltak a 
Jordánnál, azok is megálltak 
tőlük távol. Illés fogta a pa-
lástját, összegöngyölte, és 
ráütött vele a vízre, mire az 
kettévált, ők pedig mindket-
ten szárazon mentek át rajta. 
Amikor átmentek, Illés ezt 
mondta Elizeusnak: Kérj va-
lamit, megteszem, mielőtt 
elragadnak tőled. Elizeus így 
felelt: Jusson nekem a ben-
ned működő lélekből kétsze-
res rész! Ő ezt mondta: Ne-
hezet kértél. Ha látsz engem, 
amikor elragadnak tőled, 
akkor úgy lesz; de ha nem, 
akkor nem lesz úgy. Amikor 
azután tovább mentek, és 
beszélgettek, hirtelen egy 

tüzes harci kocsi jelent meg 
tüzes lovakkal, és elválasz-
totta őket egymástól. Így 
ment föl Illés forgószélben az 
égbe. Elizeus látta ezt, és 
így kiáltozott: Atyám! Atyám! 
Izráel harci kocsijai és lova-
sai! Azután nem látta őt töb-
bé. Ekkor megragadta a ru-
háját, és két darabra szakí-
totta. Majd fölemelte Illés 
leesett palástját, és megint 
odaállt a Jordán partjára. 
Fogta Illésnek a leesett pa-
lástját, ráütött azzal a vízre, 
és így szólt: Hol van az Úr, 
Illés Istene, hol van Ő? Ami-
kor ráütött a vízre, az ketté-
vált, Elizeus pedig átment 
rajta.”  2Kir 2,1-14. 

 
a./ Csodálatos eseménye-

ket tudunk meg igeszaka-
szunkban Illés utolsó földi 
napjairól és óráiról, amik 
bátoríthatnak minket. Illés 
élete vége diadal volt, ragyo-
gó győzelem. Isten egészen 
különöset tervezett vele, 
olyat, amit rajta kívül csak 
Énók élt át.  

(Lásd: 1Móz 5,24: „Énók 
az Istennel járt, és egyszer 
csak eltűnt, mert magához 
vette őt Isten;” 

Zsid 11,5: „Hit által ragad-
tatott el Énók, hogy ne lás-
son halált, és nem találták 
meg, mivel elragadta őt az 
Isten. Elragadtatása előtt 
azonban bizonyságot nyert 
arról, hogy Isten szemében 
kedves.”) 

 
b./ Olvastuk, ahogy Illés 

színre lépései újra és újra 
hirtelen fellángoló tűzzel vol-
tak összekapcsolva, amik 
jelek voltak arra vonatkozó-
an, hogy a szent és élő Isten 
jelen volt. Erre utalnak szá-
munkra a tüzes szekér és 
tüzes paripák is, amiket azért 
küldött Isten, hogy dicsősé-
gébe vegye Illést. 

 

c./  Már Illés mellett volt 
Elizeus, az Isten által kivá-
lasztott utód. És Elizeus egé-
szen végig feltétlenül atyai 
barátja mellett akart maradni. 
Utolsó közös vándorlásukon 
(gyalogtúra) Illés arra gon-
dolt, hogy hátrahagyja utód-
ját; ő azonban hallani sem 
akart erről.  „Vannak embe-
rek, akikkel kapcsolatban azt 
akarjuk, hogy jobb lenne, ha 
nem jönnének velünk, vagy 
legkevésbé szeretnénk, hogy 
a végpontig elkísérjenek” (H. 
Lamparter). Illés ilyen ember 
volt.  

 
d./ Illés és Elizeus közö-

sen tette meg visszafelé azt 
az utat, amelyen Isten egy-
kor bevezette népét az ígéret 
földjére: Gilgál (az a hely, 
ahol új élet kezdődött Izráel 
számára); Béthel (az imád-
kozás helye, ott épített Ábra-
hám Istennek egy oltárt); 
Jerikó (a győzelem helye) – 
Isten népével való történel-
mének kiemelkedő helyei. 

(Lásd: Józs 4,19k.: „Az 
első hónap tizedikén jött fel a 
nép a Jordánból, és tábort 
ütött Gilgálban, Jerikó keleti 
határán. Azt a tizenkét követ, 
amelyet a Jordánból vettek 
ki, Gilgálban állíttatta föl Jó-
zsué;” 

Józs 5,2: „Abban az idő-
ben mondta az ÚR Józsué-
nak: Csinálj kőkéseket, és 
végeztesd el újból Izráel fiai 
között a körülmetélést;” 

1Móz 13,3k.: „A Délvidék-
ről továbbvonult előző szállá-
sai mentén egészen Bételig, 
addig a helyig, ahol koráb-
ban is sátorozott Bétel és Aj 
között;” 

Józs 6,1-2: „Jerikó olyan 
alaposan be volt zárva Izráel 
fiai miatt, hogy se ki, se be 
nem mehetett senki. Ekkor 
azt mondta az ÚR Józsué-
nak: Lásd! A kezedbe adom 
Jerikót és királyát vitéz har-
cosaival együtt.”) 

e./ Vannak a mi szemé-
lyes életünkben is és Jézus 
gyülekezete életében is fon-
tos helyek és események, 
amelyekre hálásan emlékez-
hetünk. Ezek új bátorságot 
ajándékozhatnak a tovább-
haladáshoz, miközben ezek 
életben tartják az Isten hűsé-
gére való emlékezést a szí-
vünkben. 

(Vö.: Zsolt 111,1-10: 
„Dicsérjétek az Urat! Hálát 
adok az Úrnak teljes szívből! 
a becsületes emberek köré-
ben és közösségében. Na-
gyok az Úr tettei, kikutathat-
ják, akiknek csak kedvük 
telik benne. Munkája fensé-
ges és ékes, igazsága örök-
re megmarad. Emlékezetes-
sé tette csodáit, kegyelmes 
és irgalmas az Úr. Eledelt 
adott az istenfélőknek, örök-
ké emlékezik szövetségére. 
Hatalmas tetteit kijelentette 
népének, nekik adta a pogá-
nyok birtokát. Kezének mun-
kái igazak és jogosak, ren-
delkezései maradandóak, 
rendíthetetlenek mindörökké, 
igazán és helyesen vannak 
megalkotva. Gondoskodott 
népe megváltásáról, örökre 
elrendelte szövetségét, szent 
és félelmes az ő neve. A 
bölcsesség kezdete az Úrfé-
lelme. A józaneszűek mind 
eszerint élnek. Az ő dicsére-
te örökre megmarad;” 

2Móz 17,14: „Akkor így 
szólt az Úr Mózeshez: Írd 
meg ezt a dolgot emlékeze-
tül egy könyvben, és vésd 
Józsué emlékezetébe, hogy 
Amáleknak még az emlékét 
is eltörlöm az ég alól;” 

2Tim 2,8: „Emlékezz arra, 
hogy Jézus Krisztus, aki Dá-
vid utóda, feltámadt a halot-
tak közül. Erről szól az én 
evangéliumom.”) 
 
 

- folytatás -  
 

-

REMÉNYSÉG 2. oldal 

ILLÉS ÚTJA KÁRMELTŐL ISTEN DICSŐSÉGÉBE  
 

III./ ISTEN MAGÁHOZ VESZI ILLÉST (9-10.r.) 
 

9./ Illés utolsó földi napjai 



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 3. oldal 

Tudod, miért dicsőítem Istent? 

    Nem azért, mert meg van parancsol-
va. Nem azért, mert ez a vallásom 
alapja, vagy mert ez a szokása vala-
melyik felekezetnek, ahová tartozom, 
és emiatt kell dicsőítenem, hogy ne 
lógjak ki a sorból. 

Tudod, miért dicsőítem Istent? 

     Nem azért, mert holmi egoista isten 
kívánja az imádatom, hogy még fonto-
sabbnak érezze magát..., mert nem az. 

Tudod, miért dicsőítem Istent? 

   Nem azért, mert ettől jobban érzem 
magam, és a vérnyomásom is csök-
ken.    

   Nem. 

Tudod, miért dicsőítem Istent? 

   Mert ez a reakciója a teremtménynek 
a Teremtője előtt, a Fiúnak az Atya 
előtt, a Hercegnek a Király előtt.  

   Azért, mert amikor tanulmányozom 
Őt, és látom, hogy felülműlja az időt és 
a teret, hogy uralkodik efölött az or-
szág fölött, hogy az életem teljesen a 
kezében van, - akkor leborulok előtte, 
és dicsőítem. 

Tudod, miért dicsőítem Istent? 

   Ugyan azért, amiért a szeráfok teszik 
azt Ésaiás 6-ban, ahol el kell takarniuk 
arcukat Isten jelenlétének hatalmas 
dicsősége miatt, és reggel és este, 
még most is, amikor ezt mondom, ők 
dicsőítik az Urat, azt kiáltva, hogy 
„Szent, szent, szent a Seregeknek 
Ura!” (És.6:3) 

Tudod, miért dicsőítem Istent? 

   Mert ez az ő reakciójuk, miután ott 
állnak az élő Isten jelenlétében. 

Szóval, amikor ugyanezt az Istent ke-
resem komolyan, és olvasom a zsoltár-
ban, hogy „Az egek hirdetik Isten di-
csőségét” (19:2); és amikor olvasom, 
hogy „Magasztallak Téged, mert félel-
mes és csodálatos vagy...” (139. 
Zsolt), és hogy én ebbe a időbe és tér-
be lettem helyezve, hogy megismerjem 
és megtapasztaljam a félelmes Istent – 
az én reakcióm erre a dicsőítés. 

 

Tudod, miért dicsőítem Istent? 

   Azért, mert nemrég megtanultam, 
hogy még akkor is, ha nem érdemel-
tem meg az Ő kegyelmét, a bűneim-
ben élve, Ő mégis kinyújtotta irgalmas 
kezeit felém, és közel vont magához 
Fián, Jézus Krisztuson keresztül! Ami-
kor eszembe jut ez, akkor összeroska-
dok az átszegzett lábainál annak, aki 
meghalt, hogy én élhessek. 

   Dicsőítem az Istent azért, aki Ő, és 
mindenért, amit véghez vitt. 

 

    Dicsőítetted ma már az Urat! 

Tudod, miért dicsőítem az Istent? 

Bódás János (1905-1987):  

 

Imádság Szentlélekért 

 

Zúgó szél, mennyei vihar, 

jöjj a Lélek lángjaival! 

Isteni erő van tenálad, 

tégy vele most nagy, szép csodákat. 

Erőddel a szíveken zúgj át, 

és szellőztesd ki minden zugát, 

szellőztess ki országot, népet, 

az egész nagy földkerekséget. 

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást 

s tedd, hogy végre szeressük egymást. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 

csak nyomorult marad az ember. 

Rajtunk hatalmat Te vehetsz, 

újjá, tisztává Te tehetsz, 

s bevetheted a szíveket 

égi maggal, hogy szeretet, 

igazság, szépség dús virága 

illatozzon szét a világba. 

 

A Föld ne gyilkos atombomba 

dühére, de szent viharodra 

rendüljön boldog félelemmel. 

Te légy mennyei mentő fegyver, 

földrengés, mely nem ront, de épít, 

pusztítás, mely tisztít és szépít, 

vihar, mely alkot, tűz mely éltet 

embert, családot, földet, népet. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 

csak nyomorult marad az ember! 

S milliók kérnek, mert belátják: 

nem segít más, csak az imádság, 

a könyörgés. „Jöjj, szent vihar, 

ég tisztító lángjaival, 

söpörd e a bűnt, a gyanakvást, 

add, hogy végre szeressük egymást, 

s mint a táj, ha eláll a zápor, 

ragyogjon föl a Föld orcája 

a béke tiszta sugarától!” 

 

Az első gyülekezet 
 

 Akik pedig hittek a beszédnek megkeresztelkedtek és azon a napon mintegy 

háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az 

apostoli tanításban a közösségben, a kenyérmegtörésben és az imádkozás-

ban.  Félelem támadt minden lélekben és az apostolok által sok csoda és jel 

történt. Mindazok pedig akik hittek együtt voltak, és mindenük közös 

volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan ép-

pen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan egy szívvel egy lélekkel voltak 

a templomban és amikor házanként megtörték a kenyeret örömmel és tiszta 

szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész 

nép. Az Úr pedig napról-napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 

Apostolok cselekedetei 2:41 - 47 



4. oldal 

30 éves a Pécs-Somogyi Gyülekezet lelki otthona 

REMÉNYSÉG 

Nagy áldás egy közös-

ség életében, ha van ima-

háza, ahova tudja hívogat-

ni az igére szomjas embe-

reket. Ahol rendszeresen 

együtt lehet Isten népe és 

képviselheti az Urat. Az a 

hely, amely lelki otthont ad 

a gyülekezetnek meghatá-

rozó.  

A somogyi gyülekezet a 

kezdetekben házaknál 

gyűlt össze. Hosszabb ide-

ig a jelenlegi Sas utca 4. 

szám alatt gyűlt össze. 

Azonban a létszám növe-

kedése hamar más megol-

dás keresése után vezette 

őseinket. Így történt, hogy 

már 1918-ban megvásárol-

ták a Csap utca 10-12 alat-

ti ingatlant, majd átalakítot-

ták azt áldozatos munkával 

imaházzá és lelkipásztori, 

takarítói szolgálati lakássá. 

Azóta is itt van a gyüleke-

zet lelki otthona. Ismert az 

egész település előtt, feltű-

nő helyen, a hegy tetején 

helyezkedik el. 

Az idő folyamán az épü-

let többször került felújítás-

ra, javítgatások elvégzésé-

re. Azonban a 1970-es 

évek első felében a testvé-

rek egyre inkább kezdtek 

abban gondolkodni, hogy 

nincs már értelme a javít-

gatásoknak, hanem újat 

kellene építeni. Ezt a gon-

dolatot tovább vezette a 

kényszer is, mert az ima-

ház épülete egyre veszé-

lyesebbé kezdett válni. Így 

történt, hogy a testvérek 

már nemcsak gondolkod-

tak ezen, hanem kész ter-

veket kezdtek készíteni, 

pénzt kezdtek gyűjteni az 

építkezésre.  

1979. március 11-én 

elbúcsúzott a gyülekezet 

imaházától és elkezdődött 

a bontás, majd a terepren-

dezés feladata. A tervezési 

munkák azonban lassan 

haladtak, nehezen akartak 

építési engedélyeket kiad-

ni. Az alapkőletételen - 

június 2-án - Mészáros 

Kálmán Pécsi lelkipásztor 

testvér szolgált. Az építke-

zés ideje alatt a gyülekezet 

Novák István testvérék 

házában gyűlt össze, a 

zenekar pedig Madarász 

Gyula testvéréknél tartotta 

próbáit. Az építkezésen 

sokan részt vettek az or-

szág más gyülekezeteiből 

is. 

1981 tavaszára befeje-

zés felé közeledett a mun-

ka, így 1981. május 30-án 

a gyülekezet megnyitó is-

tentiszteletre gyűlt össze, 

melyen az országos test-

vériség is képviseltette ma-

gát. Igehirdetéssel egyhá-

zunk elnöke Laczkovszki 

János testvér szolgált, de 

eljöttek az építkezés ideje 

alatt tevékenykedő testvé-

rek is, az ország különböző 

területeiről, haza jöttek az 

elköltözött testvérek, roko-

nok. Nagy ünnepsége volt 

ez a gyülekezetnek. 

Az imaház épületéhez 

sokáig nem volt szükség 

hozzányúlni. 25 év után 

azonban ismét nagyobb 

beruházásra kellett össze-

fogni a gyülekezetnek. A 

25 év alatt elöregedett, 

tönkrement dolgokat fel 

kellett újítani, ki kellett cse-

rélni. Így történt, hogy 2007

-ben a gyülekezeti nagyter-

münk fűtéskorszerűsítésé-

re került sor, padlófűtéses 

rendszer kialakításával, 

majd annak lapozásával 

fejeződött be e munkafo-

lyamat. 2008-ban az épület 

nyílászáróinak cseréjére 

került sor, mely áthúzódott 

2009-re is. 2009-ben a 

szolgálati lakás lett felújít-

va, kihasználva az éppen 

lelkipásztor nélküli idősza-

kot. 2010-ben a teljes épü-

let külső szigetelése, tető-

cseréje lett elvégezve, és 

végül 2011-ben a jubileumi 

évben az épület belső át-

alakítása, villamos vezeté-

keinek cseréje, végül az 

épület belső festésével ér 

véget a felújítási munkák 

folyamata. 

Dicsőség az Úrnak, 

hogy van hajlékunk, lelki 

otthonunk. Van hova hívo-

gatnunk, van hely, amely-

nek ajtai megnyílnak az ide 

vágyakozók előtt. Hála Is-

tennek, hogy most 2011-

ben is megtapasztalhatjuk 

az isteni gondviselést, hi-

szen eddig is ő rendelte ki 

a szükséges anyagiakat, 

és hisszük, hogy most sem 

feledkezik el népe szük-

ségletéről. Legyen és nyu-

godjon meg az ő békessé-

ge e hajlékon mindörökké. 

Így emlékezünk és tekin-

tünk e helyre 2011. május 

29-én a jelenlegi imahá-

zunk 30 éves jubileumán. 

 

Füle Lajos 

Május 

NEM KELL 

Nem kell a hit, nem kell 

ISTEN FIA! 

A nép, a nép szabados-

ságban él, 

és az erkölcsi dekadencia 

lejtőjén fut a kárhozat fe-

lé… 

BŰNBÁNAT NÉLKÜL 

"Pimasz bűnösöket" 

ISTEN meg nem áldhat, 

mert bűnbánat nélkül 

nincsen bűnbocsánat. 

BOLDOG LEHET 

Akit ISTEN LELKE vezé-

rel, 

boldog lehet mindig hité-

ben, 

az is, akit gyakran baj ér 

el, 

ott van - vele - ISTEN ke-

zében. 

LELKEDDEL TÖLTS BE 

LELKEDDEL töltsd be 

ATYÁNK a lelkünk', 

szenteltessék meg a Ne-

ved bennünk! 

Segíts úgy élni, ahogy kí-

vánod, 

jöjjön el bennünk a TE or-

szágod! 

A SZENTEK 

A szentek nem a festmé-

nyeken vannak. 

A szentséghez a LÉLEK 

ad hatalmat. 

A szentek köztünk járnak, 

köztünk élnek, 

KRISZTUS tanúi... Ő ben-

nük az élet. 



Az elmúlt hetekben szinte min-
den a válságról szólt. Válság-
ban a gazdaság, a társadalom, 
a világ. Isten gyermekei, akik 
érzékenyek a jelekre, évek, 
évtizedek óta mondják, kiáltják: 
baj van a nyugati civilizációval. 
A kereszténynek mondott Nyu-
gat függetleníti magát Istentől, 
az Élet Beszédétől, a Biblia 
tanításától.  

Nem, dehogyis a gazdaság 
jutott válságba, hanem az ön-
törvényű, Isten nélkül élő, gon-
dolkodó és cselekvő ember. 
Aki elszakad az örök rendtől, 
kiszolgáltatottjává válik saját 
rossz döntéseinek. 

Az ünnepi fény, világosság, 
amely olyan jólesik zaklatott 
lelkünknek, idegrendszerünk-
nek, megvilágítja népünk el-
esett állapotát is. Csak néhány 
adat, amely jelzi a bajt és rom-
lást: száz megszületett gyer-
mekre hetven abortusz jut 
(naponta kétszáz!); három 
gyermekből legalább egy olyan 
anyától születik, akinek nincs 
férje; nyolcszázötvenezer sze-
gény gyermek él hazánkban, 
ebből kétszázezer éhezik (!). 
Nem egy elmaradt, harmadik 
világbeli országról van szó, 
hanem Közép-Európa még 
néhány évvel ezelőtt is nagy 
esélyekkel bíró nemzetéről. 

A nyugdíjminimum huszonki-
lencezer forint; egy millió-
nyolcszázezer a rokkantnyug-
díjasok száma; egymillió alko-
holbeteget és ugyanannyi dep-
resszióst tartanak számon; 
naponta heten vetnek véget 
életüknek. 

Ezek a sokkoló adatok külső 
jelek, a belső istenhiány követ-
kezményei. Népünknek az élő 
Istenre, megtérésre, helyreállí-
tásra, gyógyulásra van szüksé-
ge. Hogyan lehetséges ez egy 
olyan korban, amelyben nincs 
az egyház birtokában a világi 
hatalom?  

Testvérek, Jézus Urunknak, 
Pál apostolnak vagy éppen a 
napjainkban is üldözött, de 
tömeges ébredést átélő ázsiai 
kereszténységnek milyen esz-
közei voltak/vannak? „…íme, 
én elküldöm nektek, akit Atyám 

ígért, ti pedig maradjatok a 
városban, amíg fel nem ruház-
tattok mennyei erővel.” (Lk 
24,48) Egyházunk, gyülekeze-
teink, és valljuk meg, mi ma-
gunk is erőtlenek vagyunk. 
Hiányzik a Lélek, a tűz, amely 
felmelegíti a hideg szíveket, 
kiégeti a szemetet, felhevít 
mennyei hőfokra. Pedig csak 
így szabad, így lehet élni, 
Krisztust követni. „Azért jöttem, 
hogy tüzet bocsássak a földre, 
és mennyire szeretném, ha 
már lángolna!” – mondta az Úr 
(Lk 12,49). 

Te hogy vagy ezzel, kedves 
olvasó? Lángol-e szíved, ben-
sőd, személyiséged központja 
Krisztusért, az emberekért, az 
Isten országáért? Fontos a 
vízkeresztség, de ő, a na-
gyobb „Szentlélekkel és tűzzel 

keresztel” (Mt 3, 11). 

Ne engedjük át a legdrágább 
ajándékot szélsőséges rajon-
góknak! Miért ne lehetne egyé-
ni és egyházi életünk nagy 
ajándéka a mennyei tűz, amely 
„amikor eljön, leleplezi a világ 
előtt,hogy mi a bűn, mi az igaz-

ság, és mi az ítélet” (Jn 16,8)? 

A válságból a váltság által le-
het kijutni. Isten forró, tüzes 
szeretetét abban mutatta meg 
irántunk, hogy meghalt értünk. 
Ez az a szeretet, amely megté-
résre segíthet, és abban meg 
is tarthat. A jászol fája a ke-
reszt fája is. Történjen meg 
karácsonykor is és mindennap 
a nagy csere: adjuk oda Isten 
Bárányának bűneinket, és 
fogadjuk el tőle azt, amit csak 
ő adhat: bűnbocsánatot, sza-
badulást, megváltást, új életet. 

Lassan elmúló évünket végig-
kísérte a jézusi ígéret, biztatás: 
„…én élek, és ti is élni fog-
tok.” (Jn 14,19) Jézus valóban 
él, de mi élünk-e igazán? Jé-
zus Krisztus el- és befogadása 
nem szélső pietista gyakorlat, 
hanem az egyetlen feloldás és 
megoldás a válságban lévő 
embernek. Némelyek szerint 
elégséges a „külső tapasztala-
tokban rejlő istenélmény” felfe-
dezése. Én ezt a Szentírás 
kijelentése alapján vitatom, 
hiszen az Ige testet öltött, a 

Gyermek a jászolban található. 
Isten teremtő és újjáteremtő 
Igéje azért jött el a földre, hogy 
célhoz találjon a mi szívünk-
ben. 

Keresztény hitünk objektív 
valóság is. Nem attól igaz, 
hogy mi méltóztatunk hinni, 
hanem az emberi feltételektől 
független ajándék. Ez így igaz. 
Ugyanakkor csak úgy lesz az 
enyém is, ha végre egyszer 
igazán megérkezik hozzám is 
a Megváltó. Ha Szentlélek által 
nem lakozik Isten a szívünk-
ben, akkor számunkra sehol 
sem található. 

Egy lelkészkörben egyszer 
Isten és ember, Jézus és a 
megváltottak kapcsolatát a 
szerelemhez hasonlítottam. 
Nagy tudású kollégám kijaví-
tott: ilyen nincs a Bibliában, 
csak Paul Gerhardt énekeiben. 
Úgy gondolom, nagy tévedés 
ez, hiszen más sincs a Szent-
írásban, mint ez. Szerelem, 
forró, isteni, halálos szeretet, 
amely nem méricskél, adagol, 
nem köt „házassági szerző-
dést”, hanem önmagát, életét, 
testét vérét adja az őt hűtlenül 
elhagyó, paráznává lett egy-
házért, világért, emberért. 

Írásom keretébe nem fér bele 
az a sok bibliai üzenet, 
kijelentés, amely Isten 
és ember szeretet- és 
szerelemkapcsolatáról 
szól, a Genezistől az 
Apokalipszisig. Figyel-
nünk kell arra a kísér-
tésre is, hogy hajlamo-
sak vagyunk Krisztus-
ból és teljes szívű kö-
vetőiből bálványokat, 
csodálni való 
„szenteket” gyártani, 
csak hogy nekünk ne 
kelljen lépnünk, meg-
térnünk és őt követ-
nünk. Könnyebb párás 
szemmel elolvasni egy 
évben egyszer a bájos 
kis betlehemi sztorit, 
mint sajátunkként el-
mondani és élni a ná-
záreti szűz befogadó 
válaszát: „…történjék 
velem a te beszéded 

szerint.” (Lk 1,38)  

Az újszövetség emberei nem 
az égbe bámulnak – „Mit kere-
sitek a holtak között az 
élőt?” (Lk 24,5b); „Galileai férfi-
ak, miért álltok itt az ég felé 
nézve?” (ApCsel 1,11) –, ha-
nem „követik a Bárányt, ahova 
megy” (Jel 14,4). A Bárány 
pedig oda megy, ahol baj van: 
bűn, halál, ördögi megkötözött-
ségek. A kegyelem korszaká-
ban Isten terve, akarata, szán-
déka az, hogy mindenki 
„próféta” (Isten szavának befo-
gadója, hirdetője és élője) és 
„apostol” (Jézus Krisztus kül-
döttje) legyen: „Az utolsó na-
pokban, így szól az Isten, kitöl-
tök Lelkemből minden halan-
dóra, és prófétálnak fiaitok és 
leányaitok, és ifjaitok látomá-
sokat látnak, véneitek pedig 
álmokat álmodnak; még szol-
gáimra és szolgálóleányaimra 
is kitöltök azokban a napokban 
Lelkemből, és ők is prófétál-

nak.” (ApCsel 2,17–18) 

Nem az Úr feledkezett meg a 
válságban szenvedő világról, 
hanem mi, az emberek nem 
hisszük eléggé, hogy az Isten 
országa közénk érkezett. Im-
mánuel! 

Szeverényi János 
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Válság,  vagy váltság 

Fecske Orsolya  

festőművész grafikája 



6.oldal REMÉNYSÉG 

Gyülekezeti események 

 

A szülőket köszöntöttük 

 

Ez év május elsején dél-

után ünnepi alkalmat tartot-

tunk imaházunkban, melyen 

a gyülekezetben lévő szü-

lőkről emlékeztünk meg. 

Régóta hagyomány már, 

hogy nem csak az édes-

anyákat, hanem együtt 

mindkét szülőért hálát 

adunk Istennek. E mai vi-

lágban ezt még inkább sze-

retnénk hangsúlyossá tenni, 

hiszen gyermekeink nevelé-

sében nélkülözhetetlen 

mindkét szülő. Ahhoz, hogy 

egészségesen fejlődhesse-

nek, hogy legyen ép anya 

és apaképük, ehhez nélkü-

lözhetetlen mindkettő. Így 

vagyunk egy család. Gyer-

mekeink köszöntésekkel 

készültek és apró ajándé-

kokkal kedveskedtek. Az 

ige is így állította elénk az 

odaszánt szülőt, aki gyer-

mekét Isten kezébe teszi és 

tőle várja a megoldást. Ta-

lán néha a lehetetlennek 

tűnő megoldást? Erről taní-

tott minket a 2. Királyok 4 

része. 

 

Pécsi missziós napok 

május 20-22. 

Örömmel készültünk mi 

is a városunkban megren-

dezésre kerülő baptista 

missziós napok rendez-

vényre, mely tartalmazott 

egy jótékonysági hangver-

senyt, missziós képzést és 

közösségápolást. A péntek 

esti hangversenyre a gyüle-

kezet jó része indult el, és 

aki eljött, az nem bánta 

meg azt a két órát, amit ott 

töltött. Örömmel hallgattuk 

egyházunk férfikarát, a Vox 

Novát, majd a Budafoki ha-

rangzenekart, és a Bodrogi 

gyerekek csengő hangjait 

is.  

 

Másnap már csak né-

hány szolgálattevő testvér-

rel mentünk el, hogy meg-

hallgassuk az ige üzenetét. 

Vendégünk volt Dél Afriká-

ból Alan Platt, aki arról be-

szélt, hogyan teljesedett ki 

városukban a gyülekezet 

missziója. Fontos alapelve-

ket tárt elénk arról, hogy kit 

szolgálunk, hogyan nyerünk 

látást az Úrtól, kik a munka-

társaink, hogyan adjuk át az 

evangélium üzenetét, ho-

gyan szolgáljunk az élet és 

a társadalom különböző 

területein. Bár megadná az 

Úr, hogy szolgálatban álló 

testvéreink így tudnának az 

Úr előtt állni, könyörögni, 

majd az elvett tervet meg-

valósítani. 

 

Vendégünk volt  

Novák József és Herjeczki 

Géza testvérek 

 

A missziós napra sok 

felőlről érkeztek vendégek. 

Úgy készültünk, hogy va-

sárnapra szeretnénk ven-

dégszolgálatra lehetőséget 

biztosítani. A helyzet egy-

szerűsödött, mivel Novák 

József testvér is hazaérke-

zett. Így egyből jeleztük 

felé, hogy örömmel várjuk 

őt. Ő azonban magával 

hozta Herjeczki testvért is – 

az Amerikai Magyar Baptis-

ta Szövetség elnökét. Így e 

délutánon mind ketten szol-

gáltak igével közöttünk. Jó 

volt látni egymást, néhány 

szót beszélgetni, egymásért 

imádkozni. Az Úr áldja meg 

testvéreinket a messzi tá-

volban. 

 

Vendégségben jártunk  

az őskeresztény  

testvéreinknél 

Május 29-én délután új-

ból lehetőségünk volt, hogy 

kedves testvéreinkkel közös 

istentiszteleti alkalmat tart-

sunk. Ezúttal ők voltak a 

vendégfogadók, mi a szol-

gálattevők. Gyülekezetünk 

már hetekkel korábban el-

kezdett készülni ez alka-

lomra. Ezúttal gyülekeze-

tünk formációi szólaltak 

meg szolgálataikkal: gyer-

mekeink, ifjaink, nőtestvére-

ink, és persze az énekkar 

is. Az ige üzenete is kemé-

nyen megszólított minket a 

Római levél 12:1-2 verse 

által. Szánjuk oda magun-

kat Isten szolgálatára, és ne 

e világhoz szabjuk életün-

ket. 

Bemerítésre készülünk 

Az Úr segítségével pün-

kösdkor hálaadással szeret-

nénk megállni újból az Úr 

előtt, mert egy házaspár 

döntésének lehetünk a ta-

núi. Az igehirdetésre id. 

Tóth Zoltán testvért várjuk. 

Szeretettel hívunk és vá-

runk minden kedves érdek-

lődőt. ez ünnepi alkalomra. 
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Örömmel indultunk útnak 

május 8-án gyülekezetünkből 

nyolcan, a szerbiai Csantavér-

re, hogy az ottani kis gyüleke-

zetben szolgáljunk. Reggel 6-

kor indultunk, szép utunk volt, 

minden baj nélkül odaértünk. A 

testvérek nagy szeretettel vár-

tak bennünket. Nagy Tibor 

testvér a gyülekezet pásztora 

köszöntött bennünket és buz-

dított bennünket imádságra. 

Igével Tóth Zoltán testvér szol-

gált egész nap. Délelőtt az 

Efézus 4:1-3 alapján hangzott 

az ige. Mi az Úréi vagyunk, 

hozzá tartozunk.  

Mindig voltak, akik tovább-

adták az ige üzenetét. Nagy 

felelősség, hogy az emberek-

nek átadjuk az örömhírt. Az ige 

arra buzdít, hogy éljünk elhívá-

sunkhoz méltóan. Az embert 

nem az alázat jellemzi. Min-

den, amit tettem az Úr ellen 

tettem. Engedjem, hogy Isten 

rendelkezzen velemMeg kell 

tanulni, egymást türelemmel 

elviselni. Az ige szerint, lesz-

nek az emberek magukat sze-

retők. Figyeljünk az Úr vezeté-

sére. Imádságba álljunk egy-

más mellé. Isten békessége 

képes bennünket megtartani. 

Kérlek benneteket, legyetek 

méltók elhívásotokhoz. Olyan 

jó, ha Isten érintésére válaszol-

nak a szívek.  

Délután az 1.János 3:1-3. 

Ez a világ minden irányból 

próbál bombázni bennünket. 

Isten gyermekének lenni kivált-

ság. Isten gyermekének van 

célja. Senki sincs, aki elhagyta 

mindenét és száz annyit ne 

kapott volna helyette. Lehet-

nek próbák, nehézségek, ak-

kor is Istent fogom követni, 

szolgálni. A kereszt előtt meg 

lehet állni. A mai világnak is 

Krisztusra van szüksége. Isten 

azt mondja, enyém vagy, senki 

nem vehet ki kezemből. Mi a 

végcélja Isten választott nép-

ének. Az élet gyorsan elröpül, 

70-80 év és el kell menni. Úgy 

kell elmenni e földről, hogy 

nem tudtuk befejezni munkán-

kat. Ne legyen hiábavaló földi 

életünk. Vigyázzunk, nehogy 

eljátsszuk az örök életet. 

Örömmel és lelkiekben meg-

gazdagodva térhetünk haza 

otthonainkba. 

Novákné Erzsike 

 

Tóth Zoltán lelkipásztor test-
vér a csantavéri gyülekezet 
meghívásának eleget téve 
kiutazott az ottani testvérek-
hez. Invitált bennünket is, ha 
van kedvünk és időnk menjünk 
vele. Jelentkeztem én is, mert 
kevéssé jártam eddig a vajda-
ságban és szerettem volna 
megismerni, milyen az élet egy 
magyar gyülekezetben külhon-
ban. Vasárnap reggel negyed 
hétkor találkoztunk az imaház-
nál és útnak indultunk. 

A horvát-magyar határt Ud-
varnál léptük át, majd Batina 
községnél értünk Szerbiába. 
Zombort elkerülve Bajmok és 
Újzsednik települések után 
megérkeztünk Csantavérre. 
Nagy Tibor lelkipásztor testvér 
fogadott bennünket az imaház 
előtt.  

Délelőtt és délután is Tóth 
Zoltán testvér hirdette az igét. 
Jómagam bizonyságtétellel 
készültem és a délelőtti isten-
tiszteleten elmondtam a testvé-
reknek, hogy ismertem meg az 
Urat és mit végzett illetve vé-
gez az életemben. Mindannyi-
an kivettük a részünket a szol-
gálatból. Örültem, hogy gyüle-
kezetünkből minden korosztály 
képviselve volt.  

Hallhattunk arról, hogy a 
csantavéri gyülekezet plántálá-
sa a 90’-es évek elején kezdő-
dött. Mostanra a gyülekezet 
létszáma 25-30 főre emelke-
dett. Isten kegyelméből imahá-
zat is tudtak vásárolni testvére-
ink, amelyet nagyon otthono-
san berendeztek és felújítot-
tak. Jó volt látni, hogy fiatal 
közösség létére minden kor-
osztály megtalálható. Isten 

mindenkit hív személyváloga-
tás nélkül.  

Testvéreink finom és kiadós 
ebéddel vendégeltek meg ben-
nünket. Ezúton is köszönet 
érte! Közben volt időnk beszél-
getni és még jobban megis-
merni az ottani életet, hétköz-
napokat, gondokat és örömö-
ket.  

Összességében egy életvi-
dám, színes és vendégszerető 
közösséget ismertem meg a 
csantavéri baptista gyülekezet 
testvériségében. Ezúton kívá-
nom Isten gazdag áldását a 
testvérek életére és egy ige-
verssel bátorítani őket: 
„dicsérték az Istent, és kedvel-
te őket az egész nép. Az Úr 
pedig napról napra növelte a 
gyülekezetet az üdvözülőkkel.” 
Apcsel 2, 47 

Turbók Gábor 

 

Amikor meghallottam a 
kérést, hogy lelkészünkkel 
együtt mehetnének néhá-
nyan Csantavérre, megörül-
tem, mert úgy éreztem, hogy 
szeretnék találkozni a régen 
látott, akkor nagyon nehéz 
helyzetben lévő testvérekkel.  

Szeretnék egy személyes 

élményt megosztani Veletek.  

Egy olyan családhoz kerültünk 

ebédre, akik kb. 18-19 éve 

tértek meg.  Érdekelt, hogy 

hogyan történt, és elmondták, 

hogy amikor elment hozzájuk 

egy testvér a gyülekezetből 

csak a feleség volt otthon, és a 

testvér szinte kertelés nélkül 

elmondta, hogy ők bűnösök, 

milyen állapotban vannak, és 

ha így maradnak, elkárhoznak. 

Ez akkor nagyon keményen 

hangzott, és amikor a férj ha-

zaérkezett, mondta a feleségé-

nek, hogy miért engedte be, és 

miért hallgatta meg őket, ez 

bolondság.  

A feleséget azonban nem 

hagyták nyugodni a hallottak, 

kapott Bibliát és olvasgatta.  

Eltelt egy kis idő és a férj be-

teg lett, bekerült a kórházba 

magas lázzal, napokig igen 

súlyos állapotban volt, majd 

nagyon lassan gyógyulgatott. 

Ekkor megkérdezte a felesége, 

hogy vigyen-e be olvasnivalót, 

mert szeret olvasni, a férj igen 

válaszára bevitte a Bibliát, amit 

olvasgatni kezdett és megfo-

gadta, ha Isten meggyógyítja, 

elfogadja és szolgálni fogja Őt.  

Meggyógyult és mindenkép-

pen azt érezte, hogy a fogadal-

mát meg kell tartania!  Így 

most már a feleségével mind-

ketten megértették, hogy való-

ban bűnösök, meg kell térniük. 

Őszinte szívvel  érezték ezt, és 

azóta is töretlenül, örömmel 

szolgálják Istent.  

Engem az ragadott meg, 

hogy nem úgy tett, ahogy so-

kan, elfelejtik a bajban tett 

ígéreteiket, hanem átadta éle-

tét Jézusnak.  
 

Madarászné Margó 

Csantavéren jártunk 
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Mint minden évben, úgy 

most is összejöttünk az Úr 

házába, hogy megemlékez-

zünk Jézus Krisztus szen-

vedéséről és haláláról. 

Énekkarunk több énekkel 

szolgált ezen az estén. Kü-

lönböző prózai szolgálatok 

is elhangzottak, amelyek 

színesítették esténket. A 

Gyülekezet együtt is éne-

kelt. 

„Messze fent egy hegyen” 

„Magára vette szennyes 

ruhámat” 

Az igei üzenet János 19:28-

30 alapján hangzott el, lel-

kipásztorunk Tóth Zoltán 

testvér által. Mi nem tu-

dunk mást hozni Krisztus 

keresztjéhez, mint összetört 

szívünket. Jézus némán 

tűrte a gúnyt, csúfolást. 

Nem szólt vissza. 

Jézus utolsó szavai a ke-

reszten: 

Szomjazom: Hogy is történ-

hetett mindez. A magára 

maradt Krisztus kiált így! 

Jézus Krisztus ég és föld 

között függ, az Atyához 

vágyakozik. 

Elvégeztetett: Mi nem tu-

dunk mindent elvégezni 

ezen a földön. Félbe kell 

hagyni a munkát, amit el-

kezdtünk. Egyszer valaki 

azt mondja, eddig és nem 

tovább. A hallgatóságnak, 

szemtanúknak, hallani és 

látni kellett, ami történt a 

kereszten. Ember így nem 

fejezheti be az életét. Ma 

mindannyian itt vagyunk a 

kereszt tövében. Erre emlé-

kezünk. Jézus tökéletes 

munkát végzett. 

A kereszt által üdvösséget 

nyertünk. 

Méltó befejezése volt es-

ténknek, hogy lelkipászto-

runk elmondta: „Akiért a 

Krisztus vérezett” című 

verset. 

 

Novák Jánosné Erzsike 

Női köri életképek 

…”Akinél a szív lecsende-

sül…” akár az ének sorai-

ként is idézhetném e mon-

datot, mégis most, mint 

könyvcímet szeretném leír-

ni, ugyanis 2011.év elejétől 

Linda Dillow nőknek szóló 

könyvével kezdtünk el fog-

lakozni a gyülekezet nő-

testvérekkel. 

Kicsit új volt ez a fajta 

„könyves Bibliatanulmányo-

zásunk” számomra is - leg-

alábbis női köri alkalmakat 

tartva általa, meg többek-

nek is, akik részt szoktak 

venni rajta. A könyv 12 fe-

jezetből áll, amit mi úgy 

osztottunk föl, hogy havon-

ta    1-1 résszel foglako-

zunk, így viszonylag köny-

nyen követhető azok szá-

mára is, akik nem tudnak 

mindig eljönni. 

Eddigi részeink a meg-

elégedettség, a körülmé-

nyeink elfogadása, önma-

gunk elfogadása, szere-

pünk elfogadása voltak 

(júniusban a kapcsolataink 

elfogadása lesz a célunk). 

Mint a fejezet címek, és 

hozzájuk kapcsolódó igeré-

szek, magyarázatok is jól 

tükrözik, a könyv fő gondo-

lata az, hogy tanuljuk meg, 

hogyan kell megelégedett 

életet élni… 

Nekünk, nőknek talán 

még nehezebb mindent 

úgy elfogadni, ahogy van, 

zsörtölődés nélkül, kritizá-

lás nélkül, hálaadással… 

na, ebben szeretnénk így 

közösen, csoportosan is 

fejlődni a közös tanulmány 

által. Pécs-Somogyi férfi 

testvérek kérjétek ezt nyu-

godtan számon rajtunk, 

hogy mit is tanultunk, hogy 

is gyakoroljuk….aztán, ha 

nekünk már nagyon fog 

menni megtanítjuk nektek 

is - na félre a tréfát: Isten 

az, aki felhívja a figyelmün-

ket azokra az ellenpéldákra 

is, akik sokkal nehezebb 

életkörülmények között él-

nek mint mi, és mégis meg-

elégedettek, boldogok, 

megtanulják becsülni azt a 

keveset is, és hálásak min-

denért.  

Mi többet kaptunk Isten-

től fizikailag, szellemileg, 

mint sokan mások. Olyan 

külső jegyeink vannak, ami-

ket Ő adott, hát milyen jog-

gal kritizálom én magam? 

De ugyanakkor felelősek 

vagyunk testünkért, hogy 

ápoljuk, jól karban tartsuk, 

hiszen Isten temploma, 

vagy ugyanígy a szerepün-

kért is hálát kell adjunk, az 

életkorunkból, élethelyze-

tünkből adódóan is. Külön-

böző szerepekbe kell helyt 

álljunk egyszerre, akár mint 

feleség, anya, munkatárs, 

szolgálattevő a gyülekezet-

ben, szomszéd…és még 

sorolhatnánk, hogy Isten 

milyen szerepeket adott 

nekünk amit zúgolódás nél-

kül kell elfogadjunk. 

 

Női köri alkalmaink szer-

ves része még a közös 

éneklés, imádság, problé-

máink, nehézségeink meg-

beszélése, imatámogatás 

kérése, gyülekezeti alkal-

maink, rendezvényeinkre 

készülni. 

Többnyire magunk va-

gyunk az alkalmainkon, 

hiszen így talán könnyebb 

megnyílnunk, de volt már 

több vendég testvérnőnk 

szolgálni köztünk. Leg-

utóbb Dani Csabáné Aran-

ka, korábban Gerzsenyi 

Marika néni már többször 

is. Vágyam, hogy többen is 

eljöhessenek gyülekeze-

tünk nő tagjai közül, és 

együtt tölthessük el ezt a 

havi néhány órácskát; kicsit 

megállni a hétköznapok 

rohanásában, elcsende-

sedni Isten lábainál, hiszen 

Ő az akinél a szív lecsen-

desül.  

Várunk szeretettel min-

den nőtestvért minden 

hónap első hétfőjén este 

6-tól a női körbe! 

Tóthné Eunika 
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Május 25-ére előjegyeztek 
műtétre a Megyei Kórház-
ba. 

Május 22. vasár-
nap: bíztatás az igehirde-
tésben: „Ha nehézség vesz 
körül, hidd el, Isten minden-
ről tud és gondja van rád. 
Lásd meg, Isten ki tud sza-
badítani minden szorult 
helyzetből.” Imádkozik ér-
tem a gyülekezet. 

Úgy éreztem a lel-
kem készen van, de izga-
lom és feszültség van ben-
nem. Lepereg előttem eddi-
gi életem, Isten előtt a mél-
tatlanságom, mezítelensé-
gem. Reggel korán felkelek, 

első ténykedésem, melyet 
sokszor későbbre hagyok, 
vagy néha el is marad, 
hogy a Bibliámhoz és a ve-
zérfonalhoz nyúlok. Vajon 
Isten milyen konkrét bátorí-
tást, erősítést tud adni köz-
vetlen a szorult helyzetem 
előtt? 

Az Úr angyala őrt 
áll az Istenfélők mellett és 
megmenti őket (Zsolt.  
34:8).  

Bátorság, nyugalom 
és öröm költözött belém, 
hogy ilyen kézzel fogható 
Istenem van.  Ettől jobb és 
nagyobb biztosítékot el sem 
tudtam képzelni.  A további 

óráimat és napjaimat ez az 
egyértelmű valóság hatá-
rozta meg, hogy Isten őrt áll 
mellettem. Megvidámítja a 
szívem, hatalmas nyugalom 
áradt belőlem, amikor a 
műtőbe betoltak.  Itt egy 
kacarászó, vidám csapat 
fogadott, rám várva, körbe-
fogva a műtőasztalt.  Mielőtt 
hozzáláttak műteni, meg-
mérték a vérnyomásom, az 
altatóorvos felkiáltott: hi-
szen Ön nem is izgul!  Egy-
általán nem – mondtam, én 
az Önök kezeire és a Jó 
Istenre bíztam a sorsom.  

Két és fél óra múlva 
teljes nyugalomban ébred-

tem fel.  Ezután nagyon 
hamar lábra tudtam állni, 
tudtam kiszolgálni, mint 
műtét előtt is, a nálamnál 
sokkal elesettebb betegtár-
saimat.  

Köszönöm, hogy 
megérezhettem és meglát-
hattam, hogy jó az Úr és 
hatalmas erő a szentek 
imája, valamint, hogy Isten 
igen bizonyos segítség a 
nyomorúság idején.  

Ráébredtem arra, 
hogy Istent kételkedés nél-
kül, teljes hittel szolgáljam.  

 

ifj. Madarász Béla 

Műtétre készülök 

Éreztem Isten jelenlétét 

Január elején, labor vizs-

gálaton vettem részt, mely-

nek eredménye valami 

egészségi problémára utalt. 

Szakvizsgálatok sora követ-

kezett, melyek március köze-

péig elhúzódtak. Közben 

olvastam egy cikket, mely-

nek személyes üzenete az 

volt számomra, hogy életem-

nek egy nehéz időszaka kö-

vetkezik, de ha hittel végig 

csinálom, Isten győzedelme-

sen hoz ki belőle. Akkor még 

nem tudtam mi a probléma, 

de ezt komolyan vettem, és 

készültem lelkileg arra, hogy 

ami nehézséget ad azt el 

tudjam fogadni. Imádkoztam, 

hogy legyen erőm és hitem, 

hogy ígérete szerint meglát-

hassam nagyságát. Erőt 

adott a Fil. 4:13 igeverse 

„Mindenre van erőm Krisz-

tusban, aki megerősít en-

gem.”  

Megállapították, hogy az 

egyik vesém beteg. A vese 

alakját utánzó, azt szinte 

teljesen kitöltő 5,5cm x 4 cm-

es kő okozza mindem prob-

lémámat. Ez a vesém még 

így is működött, ezért az 

orvos, és az én célom is az 

volt, hogy a kő eltávolításá-

val sikerüljön a vesét meg-

menteni. A kétórás műtét 

eredménye, hogy a kő egy-

harmad részét sikerült eltá-

volítani, viszont a beavatko-

zás miatt több mint két hétig 

lázas voltam. Emiatt a követ-

kező műtét bizonytalanná 

vált, a folyamatos antibiotiku-

mos kezelés már kedvezőt-

len tüneteket is kezdett pro-

dukálni. Emiatt a kórház pro-

fesszora úgy nyilatkozott, 

hogy ő már nem támogatja 

ezt a dolgot, nem lát más 

lehetőséget, mint a beteg 

vese eltávolítását. A műtős 

orvosom a professzorral 

szemben fogalmazta meg 

véleményét, miszerint ő még 

optimistán látja a helyzetet, 

nem sietné el a dolgot. Né-

hány nap kegyelmi időszak 

következett. Annak ellenére, 

hogy az antibiotikum adago-

kat csökkentették a gyulla-

dás és láz csökkent, majd 

elmúlt. Így lehetővé vált a 

második műtét, amikor is 

sikerült az összes követ ki-

szedni. Ezt az orvosi kar is 

csodának tartotta, hiszen az 

ilyen méretű, keménységű 

követ 2 - 4 műtéttel szokták 

megoldani. Az agyonbombá-

zott vesém közben gyógyult 

és egyre jobban működött.  

Nagyon örültem a sikeres 

műtéteknek, Isten szabadító 

kegyelmének, amit a zsoltár 

íróval együtt zenghettem 

„Várva vártam az Urat és Ő 

lehajolt hozzám, meghallotta 

kiáltásomat.” Nem volt foga-

dott orvosom, de hálás va-

gyok Istennek, hogy Ő ren-

delte ki a számomra megfe-

lelő orvost, aki tudásával, 

optimizmusával, példamutató 

hozzáállásával segített raj-

tam. A professzor úr és or-

vostársai előtt is nagy elis-

merésben részesülhetett, 

hisz az egész orvosi kar fi-

gyelemmel kísérte az ese-

ményeket és örültek a győ-

zelemnek.  

Én Isten nagyságának 

tulajdonítom a gyógyuláso-

mat, tudom, hogy Ő irányítja 

az orvosokat is. Öt hétig vol-

tam kórházban, ezalatt végig 

éreztem, hogy békességem 

és nyugalmam volt, sokszor 

bíztathattam betegtársaimat 

is. Tudtam azt, hogy minden 

úgy fog történni, ahogy Isten 

akarja, hisz Ő mindenek fe-

lett áll. Tiszteletben tartom 

az Ő döntését, még akkor is, 

ha másképp akarja, mint 

ahogy én szeretném. Hálás 

vagyok, hogy megadta szí-

vem vágyát és meggyógyí-

tott.  

 Köszönöm Neki, 

hogy családomat is megőriz-

te, hisz nekik sem volt köny-

nyű. Köszönöm az egész 

gyülekezetnek az imatámo-

gatást, a szeretetet, amit 

kaptam látogatásokban, 

SMS-ekben, bíztató telefo-

nokban, igekártyákban, Tóth 

Zoltán testvérnek az informá-

ciók továbbításának szolgá-

latát. Hamarosan még né-

hány apró kőtörmelék szét-

zúzására kerül sor, remélem 

ezeken is Isten átsegít. 

Kívánom, hogy aki engem 

megerősített, az másoknak 

is jelentsen hasonló helyze-

tekben bíztatást.  

„Itt van az Úr, benne re-

ménykedtünk, vigadjunk és 

örüljünk szabadításának!” 

Ézs 25:9 

Feikné Madarász Gizike 
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Miben lehet számomra példakép Ábrahám? 

 

Amikor Isten elhívta Ábrahámot, engedelmeskedett 
Neki. Figyelnem kell Istenre, hogy mi az akarata 
velem, és ha nem is értem teljesen, hogy mit hoz ki 
majd abból, azt kell tennem, amit mond. Amikor 
Isten úgy vezette Apáékat, hogy Mohácsra költöz-
zünk, még nem tudtuk, mennyi jót hoz majd ki eb-
ből, de utólag már látjuk, milyen jó, hogy Neki en-
gedelmeskedtünk. 

Amikor látta Ábrahám, hogy veszekednek Lót 
pásztorai az övéivel, akkor kitalálta, hogy mi le-
gyen a megoldás, és engedékeny volt unokaöcs-
csével szemben. A veszekedés könnyebben megy, 
mint a béketeremtés. A közmondás szerint az okos 
enged… Szeretnék én is még inkább a békességre 
törekedni, és tudni engedni a testvéreimnek. 

Aztán amikor Lót bajban volt, Ábrahám nem volt 
kárörvendő, hanem kitartóan könyörgött érte és a 
város lakóiért. Tudjak mindig együtt érezni a baj-
ban levőkkel, és ne fáradjak bele a másokért való 
imádkozásba. Egy néniért már kicsi korunktól 
kezdve imádkoztunk, és most nemrég adta meg 
Isten, amit kértünk. Érdemes volt kitartani. 

Annak ellenére, hogy lehetetlennek tűnt, Ábrahám 
elhitte, hogy Isten ad neki gyereket. Soha ne felejt-
sem el, hogy Istennél nincs lehetetlen, Ő mindent 
meg tud tenni. Már többször tapasztaltam, hogy 
Isten még a titkos vágyaimat is ismeri, és még 
azokra is gondja van. 

Amire sokat kell várni, az nagyon értékes, biztosan 
így volt ezzel Ábrahám is. Bármennyire szerette 
azonban Izsákot, Isten maradt neki az első, és 
akár kész lett volna feláldozni is a fiát. Nekem is 
legyen Isten mindennél és mindenkinél fontosabb. 
Az hogy az Ő dolgaival foglalkozzak, olvassam a 
Bibliát, imádkozzak, meg elmenjek a gyülekezetbe, 
gyermek-bibliakörre. 

Végül szerintem Ábrahám azért is példa, mert ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a fiának hívő felesége le-
gyen. Én is hívő társat szeretnék majd, ha felnö-
vök. Azt szeretném, hogy a férjemmel és a gyere-
keimmel együtt szeressük az Úr Jézust. 

 

Ficsor Fanni 

 

 

 

 

 

Miben lehet számomra példakép Dávid? 

 

A Bibliában úgy olvastuk, hogy Dávid „jó megjele-
nésű” volt, de elsősorban nem a külsője számított 
neki, hanem az, hogy a szíve legyen tiszta. Példa 
abban, hogy a külsőnk is legyen rendes, de a szí-
vünk tisztasága fontosabb. 

 

Dávid tudta, hogy eddig is Isten vigyázott rá. Bízott 
Őbenne, hogy segítségével le tudja győzni Góliá-
tot. Néha én is túl nehéznek érzek valamit, de jó, 
hogy olyankor is számíthatok Isten segítségére. És 
nem bízom el magam, mert tudom, hogy mindent 
Neki köszönhetek. Anyáék azt mondják, amikor 
kicsi voltam, és valamit sikerült egyedül megten-
nem, azt mondogattam nagy örömmel: „senki nem 
segített, csak az Úr Jézus!” 

 

Dávid igaz, jó barátja volt Jonatánnak. Gondosko-
dott a béna fiáról, Mefibósetről. Én is legyek hűsé-
ges, megbízható barát. Törődjek a betegekkel, az 
egyedülállókkal. Érzem, hogy milyen öröm, amikor 
meglátogatunk valakit, vagy képeslapot küldünk 
neki. 

Annak ellenére, hogy Saul újra és újra meg akarta 
ölni, Dávid nem bántotta, amikor tehette volna. Ne-
héz a rosszat jóval viszonozni, de már rájöttem, 
hogy sokkal hatásosabb. Ha visszaütök, még na-
gyobbat kapok, ha pedig kedves vagyok, a végén 
még az ellenségem is rendes lesz hozzám. 

Dávid hallgatott Abigail szavára, és nem állt bosz-
szút Nábálon. Ha felbosszant valaki, le kell nyu-
godnom, és úgy kell átgondolnom a dolgokat. 

 

Amikor Dávid életéről olvasok a Bibliában, az tet-
szik nekem, hogy őszintén leír róla mindent, nem-
csak a jót, hanem a bűneit is. Így tudhatom, hogy 
Dávid sem volt tökéletes, de amikor bűnt követett 
el, őszintén megbánta. Nagyon örülök annak, hogy 
ha rosszat teszek, akkor én is bocsánatot kérhetek 
Istentől. Az Úr Jézus azért halt meg, hogy magára 
vállalja a bűneimet és a büntetésüket. 

 

Ficsor Noémi 
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11. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

a 19. század egyik legjelentő-
sebb romantikus zeneszerzője 
Doborjánban született, 1811. 
október 22-én (+Bayreuth, 
1 8 8 6 .  j ú l i u s  3 1 . ) 
Apja, Liszt Ádám az Esterházy
-uradalom gazdatisztje volt, a 
doborjáni birtok ötvenezres 
birkaállományát felügyelte, 
maga is zenélt. Anyja, Anna 
Maria Lager, osztrák volt. Liszt 
anyanyelve német, de később 
hosszú párizsi tartózkodása 
során annyira elsajátította a 
nyelvet, hogy franciául gondol-
kodott. És bár magyarul szinte 
nem beszélt, ennek ellenére 
egész élete során magyarnak 
vallotta magát. Élete alkonyán 
a következőket írta: "Bizonnyal 
megengedik nekem, hogy a 
magyar nyelvnek sajnálatos 
nem tudásától eltekintve, én 
születésemtől síromig szívem-
ben és gondolataimban ma-
gyar maradjak."  

 

Liszt Ferenc 1860-ban  

 

Születése előtt már csaknem 
egy évtizede dúltak Európában 
a  napó l eon i  hábor úk , 
éhinséget, betegséget, nyomo-
rúságot hozva az emberekre. 
Az orosz hadjárat félmillió ka-
tonájából ötvenezren tértek 
haza, jórészt sebesülten. Kelet 
Európa egyetlen óriási temető-
vé változott. Ebben a válsá-
gos, leromlott helyzetben a kor 
csillagászati csodája, a Nagy 
Üstökös tűnt fel az égbolton, 
éjszakánként bevilágítva a 
mennyboltot. 1811 februárjá-
ban Liszt megfoganása után 
nem sokkal figyelték meg elő-

ször az üstököst. Október kö-
zepére két csóvájának hosszát 
már 100 millió mérföldre be-
csülték, tündöklő fénnyel 
árasztotta el az egész északi 
féltekét. Az efféle jelenségeket 
mindig is nagy dolgokra hiva-
tott ember jöttének előjeleként 
magyarázták, így történt ezút-
tal is. A Doborján környékén 
táborozó cigányok nagy ember 
születését jósolták. A lényeg 
nem az, igazuk volt-e vagy 
sem, hanem az, hogy Liszt 
Anna hallotta, és később el-
mondta fiának a jóslatot, aki-
ben mély gyökeret vert, és 
egész életén keresztül meg-
maradt benne a kiválasztott-
ság érzése.  

Csodagyerek volt, hatéves 
korában mutatkozott meg ben-
ne először a zenei géniusz, az 
apja által zongorázott Ries cisz
-moll zongoraversenyét ké-
sőbb hallás után visszaénekel-
te. Liszt egyik meghatározó 
zenei élménye szintén gyerek-
korához kötődik, a Doborján 
határában táborozó vándorci-
gányok esti tábortüzüknél éne-
keltek, táncoltak, ez varázsla-
tosan hatott Lisztre. Az addig 
nem hallott zenei motívumok 
rögződtek benne, később a 
Magyar rapszódiáiban tűnnek 
elő. Kilencéves korában vitte 
apja először hangversenyre, 
ekkor több magyar főúr fölfi-
gyelt a gyerek tehetségére, így 
Bécsben tudták taníttatni, ahol 
Karl Czerny növendéke lett, és 
tehetségére Beethoven is felfi-
gyelt.  

1823-ban hangversenykörútra 
ment édesapjával Franciaor-
szágba, majd Angliába, ké-
sőbb Párizsban telepedett le. 
Párizs zenei élete nagy hatás-
sal volt rá, sokat fejlődött, ze-
netanításból élt. Apja halála 
megrázta, ekkor beleszeretett 
Saint-Cricq Caroline grófkis-
asszonyba, de származása 
miatt nem tartották hozzá mél-
tónak, és elválasztották tőle. 
Súlyos depresszió vett rajta 
erőt. Az 1830-as párizsi forra-
dalom rázta fel elzárkózottsá-
gából. Legjobb barátai Hector 
Berlioz és Frédéric Chopin 
lettek. 1834-ben megismerke-

dett Marie d'Agoult grófnővel, 
akit szenvedélyesen szeretett; 
tízéves együttélésük alatt há-
rom gyermekük született: 
Cosima, Blandine és Daniel. 

Virtuóz koncertmuzsikusként 
egész Európa hangversenyter-
meiben megfordult, Szentpé-
tervártól Glasgowig, Nápolytól 
Gibraltárig, Konstanttinápolytól 
Dublinig, Lisszabontól Koppen-
hágáig. Postakocsival és hin-
tón utazott, visszavonulása 
idején kezdett a vasút terjedni! 

Az 1838-as pesti árvíz-
katasztrófa megrendítette, és 
hangversenyei jövedelméből 
25.000 Ft-ot küldött Magyaror-
szág megsegítésére.  

1842-ben, virtuóz pályafutását 
befejezve Weimarban telepe-
dett le, s 13 évig az udvar ze-
nei vezetője volt. Itt zeneszer-
zőként dolgozott, zongorista-
ként, honoráriumért soha töb-
bé  nem  koncer t ezet t . 
Weimarban komponálta legis-
mertebb műveit. Életének eb-
ben az időszakában végre 
igazi társra talált, Carolyne 
Sayn-Wittgenstein hercegnőre, 
akivel házasságkötését a kato-
likus egyház az utolsó pillanat-
ban sajnos megakadályozta.  

  Egész életében önzetlenül 
támogatta, tanította, és anyagi-
lag is segítette a tehetséges 
muzsikus növendékeket, és 
zeneszerzőket. Olyan fiatal 
tehetségeket is felkarolt, mint 
Berlioz és Richard Wagner, aki 
később Cosima lányának férje 
lett. 

Egyik fő elhivatottsága a már-
már elfeledett régi zeneszer-
zők népszerűsítése volt. Már 
virtuóz zongorista hírnevét 
Mozart, Händl, Beethoven, 
később Wagner műveinek ter-
jesztésére, ismertetésére 
használta fel. Átiratait a mai 
napig játszák világszerte.  

Liszt Ferenc (1811-1886): 
Christus oratorium. Leipzig, 
1872. - Nyomtatvány, Richter 
Jánosnak karmesternek szóló 
ajánlással Liszt nagyszabású 
kompozícióját 1873 november 
9-én Richter vezényletével 
mutatták be Pesten.  

  

1875-ben alakult meg Buda-
pesten a Zeneakadémia, mely-
nek egyik alapítója és első 
tanára volt. A róla elnevezett 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem ma is világhírű zene 
oktatási intézmény. Számtalan 
magyar tárgyú kompozíciója 
született, például a "Hungária" 
című szimfonikus költeménye, 
melyben a hősi történelmi múl-
tat örökíti meg. Egyházi műve-
ket is szerzett, liturgikus kom-
pozíciója, az Esztergomi mise, 
az Esztergomi Bazilika fölava-
tására készült. Magyar törté-
nelmi arcképek című sorozatá-
val a magyar történelem nagy-
jainak állít emléket. 1867-ben 
Ferencz József magyar királlyá 
koronázására írta Koronázási 
miséjét.  
 Új stílust teremtett, a 
szimfónikus költeményt. Kom-
pozícióit kortársai egyre kevés-
bé értették, csak hosszú évti-
zedek elteltével ismerték el 
zeneszerzői géniuszát, mely 
többek között Debussy és Bar-
tók közvetítésével máig is hat 
a zenei világra.  

Élete végére nem csak a kom-
pozícióival maradt egyedül, 
magányosan, barátaitól, és 
pártfogoltjaitól mellőzve, 1886-
ban Bayreuthban halt meg, 
tüdőgyulladásban. Sírja is ott 
található. 

 

(Szövegforrás: Alan Walker: 

Liszt Ferenc)  

 

Liszt Ferenc  
minden idők legnagyobb zongoraművésze  
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URAM, NE A HEGYET UGRASZD A TENGERBE ! 

Gyerekszáj 

.Az Evangéliumban ott áll elrejtve 

egy olyan lehetőségre való utalás, 
mely  szerint, bármely hívő imád-
ságban kérhetné a környezetében 
fennálló földrajzi viszonyok 
megváltoz(tat)ását.  

Ezt olvashatjuk a Máté írása sze-
rinti evangélium 21:21-ben: 
„Jézus így válaszolt nekik: 
"Bizony, mondom néktek, ha van 
hitetek, és nem kételkedtek, nem 
csak a fügefával tehetitek meg 
ezt, hanem ha ennek a hegynek 
azt mondjátok: Emelkedj fel, és 
vesd magad a tengerbe! - az is 
meglesz..”  Legjobb tudomásom 
szerint eddig senki sem élt ezzel 
a lehetőséggel, senki sem próbál-
ta még egy dombocskával sem, 
hogy beleugrassza azt a szom-
szédos tavacskába. 

   Ez jutott eszembe, amikor mi-
nap egy spirituálé nagyon is ere-
deti tartalmú szövegét ízlelget-
tem, majd fordítottam le, csak úgy 
nyersen, magyarra. Egy ima-ének 
ez: 

„Uram, nem vágyom semmi szen-
zációs dologra 
És nem várom, hogy címlap szto-
rik történjenek velem. 
Csak arra vágyom, hogy valamit 
lássak hit-szemeimmel,  
Valamit, amiből a Te hatalmad 
láthatóvá lesz. 

Uram, nem kívánom a rendkívülit, 
sem a földrengést, sem a 
szökőárt, 
Amit az általad kavicsként tenger-
be dobott hegy okozna. 
Tudom, hogy megteheted! 
Én csak a Te Fenséged látogatá-
sát várom, hogy keress fel az én 
kis világomban! 
Uram, ne változtasd meg a kör-
nyezetemben élőket; de változ-
tass meg engem testvéreimhez 
való viszonyomban! 
Uram, nem akarom, hogy Te kívül 
munkálkodj, hogy hegyeket, völ-
gyeket és tengert változtass; de 
ne fáradj meg az én bensőmben 
működni 
Amikor a nem-barátok támadnak. 
kérlek, egy  ujjal se nyúlj hozzá-
juk, hanem fogadd őket barátaid-
dá – elégtétel lenne számomra az 
ő megtérésük. 
Ne távolítsd el őket tőlem, de 
vond Magadhoz közelebb őket! 
Ne vedd el előlem az engem 
megbotlasztó szikláidat, de segíts 
belőlük lépcsőt építeni Hozzád! 
Uram, még ha magasnak tűnik is 
a hegy, nem akarom a kerülőutat 
járni –  mert közelebb jutok hoz-
zád, ha megmászom azt! 
 
Ezért, Uram, ne a hegyet vidd el 
előlem, hanem mindazt, mi Tőled 
elszakaszt!        

-  Jobban szeretem Anyuci testvérét, mint 
a sajátomat. Anya testvére a nagynéném, 
az enyém meg senkim !  
 
- Anya pocijában van egy baba, csak azt 
nem tudom, hogyan nyelte le. 
 
-  Az anyukákra nem szokás kiabálni, ők 
hasznosak. 
 
-  A félsziget egy olyan sziget, amit nem 
fejeztek be teljesen. 
 
- A Nagyi azért kövér, mert tele van szere-
tettel. 
 
- Minél öregebb az ember, annál drágáb-
bak lesznek a fogai. 
 
- A svájci teheneket elsősorban csoki 
gyártáshoz használják fel. 

- Az orvosok azt mondják, hogy a halálos 
betegségek a legrosszabbak. 
 
- Amikor a kistesóm született, akkumulá-
torba kellett tenni. 
 
- A lepke egy olyan rovar, amely a heli-
kopterek családjából származik. 
 
- Nem vagyok megkeresztelve, de azért 
be vagyok oltva. 
 
- Nem tudom hány éves vagyok, mert ez 
állandóan változik. 
 
- Minden hal termel ikrát, az oroszok még 
kaviárt is. 

- A nővérem már megint kitűnővel fejezte 

be az osztályt, csupa ötösök. Fogadjunk, 

hogy szándékosan csinálja ezt velem! 

HÍREK 

Eger: Június 4-e a nagy nap: hivata-
losan is átadjuk majd az új egri baptista 

imaházat, közösségi teret és szolgálati 

lakást. Ez nem a hivatalos neve 

(szándékos tehát a csupa kis betű), in-

kább csak kifejezi, hogy sok funkcióval 

bír, sőt, reméljük, ez a spektrum egyre 

színesebb, szélesebb lesz. A nagybetű 

Istené, az ajándékozóé, gondoskodóé 

és tervezőé: Ő tudja, mi a terve ezen a 

szép helyen a belvárosban. Mi majd 

igyekszünk Őt szorosan és engedelme-

sen követni. 

A romok helyén alapkőletétel Be-

rettyóújfaluban!  

Június 11-én 10 órakor kerül sor az 

elmúlt nyáron drámai módon összedőlt 

imaház helyén az ünnepélyes alapkőle-

tételre. A helyi gyülekezet, a város- és 

az egyház vezetői mellett Szászfalvi 

László egyházügyi államtitkár úr is részt 

vesz, és ünnepi beszédet mond.  

EGYHÁZZENEI TANFOLYAM 

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a 

2011. évi nyári Egyházzenei Tanfolyam-

ra június 27-től július 9-ig az Újpesti 

Baptista Imaházba. 

 Az idén folytatjuk az eddigi karveze-

tés, ének, harmónium, orgona és gitár 

tanszakokat. A regisztrálás, meghallga-

tás, csoportbeosztás június 27-én, hét-

főn reggel 9-től du. 3-ig történik. Az este 

6 órakor kezdődő megnyitó Istentisztelet 

keretében hangversenyt tartunk. A fog-

lalkozások június 28-án, kedden reggel 

8.30-kor kezdődnek. 


