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Bűnbe esett az ember az
Édenkertben. Az lett ennek
végzetes következménye, hogy
nem élhetett többé Isten közelében. Lelke elszakadt Teremtőjétől,
ezért testileg is távolodnia kellett a
védettséget jelentő paradicsomi
állapotból. Szabad prédája lett a
„kígyónak”, és az üdv-szférából a
bűn útvesztőjébe keveredett. Föl
sem tudjuk sorolni azt a rengeteg
negatívumot, mely az embert
sújtotta, mint bűn-következmény.
Egy drámai mondattal így
lehetne jellemezni a helyzetet,
hogy „kifordult sarkából a világ”.
Néhány fogalom-párral szemléltetem a „zuhanást”: jó – rossz,
áldott – átkozott, szeretet –
gyűlölet, egészség – betegség,
eredményes munka – hiábavaló
fáradozás, közösség – magány,
élet - halál, üdvösség /édeni
melegség/ - kárhozat - /pokol
tüze/.
Az ember tehát elfordult
Istentől /akaratától/. Követ kezménye: „kiűzetés”. El kellett
hagynia Isten lakóhelyét /az
Édent/, így aztán teljesen kiszolgáltatottá vált. Nem mehetett
vissza /őrző kérub/. Isten azonban megszánta az embert, utána
„nyúlt”, felajánlotta segítségét.
„Csupán” annyit várt el, hogy az
ember belássa bűnét, megalázkodva keresse az Urat.
Hamarosan „kiderült”, hogy
az egyetlen megoldás a bűnre: az
áldozat /a vér/. Erre mondhatja a
Zsidókhoz Írt Levél írója, hogy „hit
által ajánlott fel Ábel értékesebb
áldozatot” /11:3./.
„Ábel is vitt az elsőszülött

bárányokból” /Gen 4:4./.
A Szentháromság-Isten földi
jelenlétét /megjelenését/ mintha
három korszakra lehetne osztani.
Az ótestamentumi korban főként
Atya-szerepbe öltözve közelíti
meg a benne hívő embereket:
Jahve /Jehova/, Atya, ÚR /és
eg yéb f elség -j elzők /, vag y
angyal/ok/ - az ő képviseletében.
A második a Fiú korszaka.
Testi formában szűztől való
születése folytán jelenik meg, és
önkéntes kereszt-áldozata látszólagos tragédiájában távozik, illetve
dicsőül meg. Az Ószövet-ség, mint
Messiás-ígéretről beszél az
ember-Jézusról, szellemi jelenlétét
néhány jelképes történetben
szemlélhet-jük /Manna-kenyér,
Sziklából fakadó víz, stb./
Feltámadása után pedig: „a
Gyülekezet Krisz-tus teste”, vagy
pedig az Úrvacsorában mint
Kenyér és Bor/
A Szentlélek-korszak /harmadik/ a Pünkösddel kezdődik, ez
a sarokpont. De ha a múltban
kutatunk, megpillanthatjuk őt, mint
bölcsességet /Mózes és a hetven
vén/, tudást /Becalél és Oholiáb/,
prófétai mély „látást”, ismeretet
/Bálám/, okosságot /bölcsességirodalom/, és így tovább, egészen
az apokaliptikáig.
A Lélek „kitapintható” jelenléte, amikor a tanítványokra leheli
a Szentlelket, vagy később a
„kettős tüzes nyelvek”, illetve
amikor a Lélek Fülöpöt „elviszi” a
járatlan útra.
(Folytatás a 3.oldalon)

2. oldal

REMÉNYSÉG

Megtérésem története

Rózsavölgyi Eleonóra vagyok.
1961-ben születtem szüleim
megkereszteltek a római katolikus
vallás szerint.
Gyermekkoromban nagyszüleim
szerettek volna Isten szeretetére és
létezésének elismerésére nevelni. Én
azonban ellenálltam akaratuknak és
tagadtam Isten létezését. Bűnben
éltem és sajnáltam magam, szomorú
gyermekkorom miatt.
1982-ben férjhez mentem, de
házasságomon nem volt Isten áldása. Házasságom nagyon rosszul
sikerült, de ezért mindig férjemet okoltam, pedig bennem is volt hiba bőven.
1983-ban és 1985-ben megszületett két gyermekem. Két-három év
múlva kezdtem hinni, hogy Isten
létezik, vagy legalább is valaki segíti
életem. Gyermekeimet megkereszteltettem, és a római katolikus
vallás szerint neveltem, és eljártam
velük templomba. Egyre többször
kértem Isten segítségét, bár nem
éltem tanításai szerint és nem
bántam meg bűneimet, mert nem
ismertem a tanításait, a Bibliát nem
olvastam. Megtanultam imádságokat
és elkezdtem imádkozni. Sokszor sok
minden sikerült, de még ekkor is vak
voltam; sikereimet a szerencsémnek
és talpraesettségem nek tulaj donítottam. Házasságom végérvényesen megromlott, ezért elváltam
férjemtől, a gyerekeket egyedül
neveltem tovább. 20 év házasság
után nem vágytam új társra, azóta
sincs kapcsolatom senkivel.
A római katolikus vallással nem
tudtam azonosulni, mert nem értettem miért kell közvetítő ahhoz,
hogy Istenhez szóljak, vagy bűneimet
megvalljam. Ezért ha úgy éreztem
vétkeztem, leültem és megbántam
bűnömet és a tanult imákat mormoltam. Ekkor is voltak nehézségek
az életemben, de könnyebben megoldódtak. Ezeket még mindig úgy
gondoltam, a magam ügyességének
köszönhetem.

Lányommal házat nézni jöttünk
Vasasra, a jelenlegi házammal
szemben álltunk a buszmegállóban,
amikor lányomnak hangosan azt
mondtam: „Látod Liza! Ezt a házat
szívesen megvenném”, és a jelenlegi
házunkra mutattam. Kis idő múlva
találkoztam egy ismerősömmel, aki
ezt a házat árulta és meg is vettük.
Csodálkoztam a véletlenek egybeesésén.

Azóta rendszeresen olvasom a
Bibliát és imádkozom. Rájöttem arra
is, nem volt véletlen a ház vétel,
kértem és megkaptam, csak nem
vettem észre a jelet. Az sem volt véletlen hogy Márti nénivel ott és akkor
találkoztunk, de ezt a kéznyújtást,
végre nem szalasztottam el. Most
megfogtam Isten felém nyújtott kezét
és többet nem engedem el. Arra
vágyom, hogy az én nevem is ott
Tavaly nyáron, a 14-es buszon legyen az élet könyvében.
találkoztam gyerekkori barátnőm
Rózsavölgyi Eleonóra
anyukájával, Márta nénivel, aki elmondta, hogy a baptista imaházba jár
vasárnaponként és menjek el vele.
Így ismertem meg a somogyi gyülekezetet. Ahogy beléptem, mindenki
nagy szeretettel fogadott, és szeretettel fordultak egymás felé is. Nagyon jól éreztem magam, úgy éreztem ide máskor is el kell jönnöm.
Nagyon sok régi ismerősömmel
is találkoztam a gyülekezetben, akiket jó embernek tartottam. Nagyon
tetszett, amikor az énekkar énekelt, a
szívemet melengette a szöveg is és a
dallam is. Úgy éreztem ez az, amit
kerestem, itt megtaláltam Istent!
Azután eljött az első úrvacsora
az egyik istentiszteleten. Mindenki
felállt és én ott ültem magamba roskadva, én még bűnös vagyok, nem
érdemlem meg! Én is méltó akarok
lenni rá! Én is így akarok élni! És a
könnyeim potyogtak, amit próbáltam
leplezni a többiek előtt, mert nekem
azt tanították ez a gyengeség jele.
Akkor határoztam el, én is Isten gyermeke szeretnék lenni!
Márti néninek elmondtam vívódásomat, aki odakísért a lelkészhez. Megbeszéltük, hogy szeretnék
én is a gyülekezet tagja lenni, és
hogy szeretnék a törekvők alkalmain
részt venni. Kaptam tőle egy Bibliát,
amiben megtaláltam a kérdéseimre a
választ. Most már hiszem, hogy Isten
azért küldte el, egyszülött Fiát, hogy
megmentsen bennünket, engem is.
Jézus értünk halt meg, feltámadt, és
közbenjár értünk az Atyánál.

Újjászülethetik
Bizony az is újjászülethetik,
ki vén, kinek egy látomása van:
a t e m e t ő.
Az is, kinek a szíve, mint a kő,
akit nehéz fajsúlyú bűnei
láncolnak le a múlthoz,
akit ember már soha föl nem oldoz,
bizony az is újjászülethetik.
A S Z É L fú, és zúgását hallhatod,
azt is tudod már, honnan jön s hová
megy,
megfejtheti a meteorológia.
De a L É L E K járását meg se sejti
a tudomány, hiába lengeti
dicsőségét kitárt titkok felett,
az érti csak, ki újjászületett
Füle Lajos
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Pünkösd akar lenni– folytatás az első oldalról
Később pedig – egészen
napjainkig – a Lélek gyümölcsei, ill.
a Lélek ajándékai a gyülekezetben,
vagy az ún. „Lélek-keresztség” a
hívők életében.
A Pünkösd ránk terülő fényes
ernyője alatt elmélkedjünk most a
Szentlélekről! Én például, amikor
kerestem helyemet az életben,
biztos vagyok benne, hogy ő mutatta
meg a lelkipásztori hivatás útját
számomra. Útelágazásoknál ő volt
mindig a tanácsadóm. Ha engedelmeskedtem, áldott folytatás következett. – „Ajándékaimat” tőle kaptam.
Az Igét az ő segítségével értettem
meg és értelmeztem, illetve általa
adtam tovább. Az írás talentumát
neki köszönhetem. Költővé az ő
inspirálása nyomán érlelődtem.
Szóbeli tanúságtevéseim nyomán
akkor lett termővé a magvetés, ha
tőle kaptam, általa hintettem szét, s
ha a dicsőség egyedül az ő nevére
szállt.
Érzem és tudom, hogy már
elkezdtem elhagyni ezt a múlandó
világot. A lelkem még szárnyalni
próbál a Lélek által, de a test erői
fogynak, egyre nehezebben és

nehézkesebben élek, mozgok. A
szobrot, mely én vagyok, a nap és a
szél már olyan érdes-keménnyé
alakította, hogy embertársaim hiába
kísérleteznek, hogy formáljanak,
változtassanak. Egyedül a Háromság drága és hatalmas szemé-lyei! –
Szorongat az Atya dicső „tenyere”,
és a fájdalmaim, melyek tőle jönnek,
egyre alázatosabbá változtatnak.
Naponta belátásra jutok, mit, mikor,
hogyan rontottam el. Bánom, vallom,
fájlalom , irgalom ra szám ítva
készülődöm
a végső számonkérésre és a végső szárnyalásra.

hogy az Ég Királya
Beállítson majdan szobros
csarnokába.
Krisztus Urunk, segíts meg !”
/Babits M. – Keresztény lélekelemzés/

A megroskadó testnek egyre
több időre van szüksége a naponkénti regenerálódásra, pedig érzem, tudom, egyre több időt kellene
szánnom tapasztalataim tovább
adására. De mind kevesebben
kíváncsiak rá és rám. Hallgatok hát.
– Drága Uram! „Formálj és készíts!”
„Szenvedni annyi, mint diadalt
aratni:
Ó, hány éles vasnak kell
rajtunk faragni,
Míg méltók nem leszünk,

Gerzsenyi Sándor

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet
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„Akinél a szív lecsendesül…”
Önmagam elfogadása:
(139. Zsoltár)
Az életünk olyan, mit egy festmény,
Isten keretezte be létünket, Ő
határozta meg külső megjelenésünket, és töltötte tartalommal azt.
Fogadjuk el azt a keretet, legyen az
drágakővel kirakott, vagy akár
csiszolatlan, durva. Isten adta.
Szerepem elfogadása:
(Máté 20: 28)
Különböző körülményeink, élethelyzeteink vannak, mi magunk is
mások vagyunk: akár egyedülállók,
nyugdíjasok, aktív feleségek, dolgozó
anyák Isten ránk mért szerepünket
fontos elfogadnunk.
Kapcsolataim elfogadása:
a lábaihoz jöhettünk (Kolossé 3: 12-14)
hónapról-hónapra az elmúlt több mint
egy évben azokkal a testvérnőkkel, A szerepünkből – élethelyzetünkből
adódóan kapcsolataink is mások.
akik vágytak erre a csendességre.
Gyakorta szembetalálkozunk a
Hadd álljon itt néhány ízelítő gon- megbocsátás fontosságával. Ez nem
dolat, amelyek bemutatják számunkra lehetőség vagy egy alternatíva
Linda Dillow könyvét:
számunkra - Isten határozottan parancsolta nekünk, tennünk, gyakoCél a megelégedettség:
rolnunk kell.
(Filippi 4: 11-13)
Sohasem elég:
„Soha ne engedd meg magadnak,
hogy bármi miatt is panaszkodj, még (Zsidók 13: 5; Zsoltárok 119: 44)
az időjárás miatt sem!”
Isten többször is utal a Bibliában a
„Soha ne képzeld magad más pénzre. Sőt, komolyan figyelmeztet
körülmények közé, vagy más helyre!” bennünket a gazdagság veszélyeire.
Ő gyűlöli a kapzsiságot.
„Soha ne játsz a gondolattal, hogy mi
lett volna ha a dolgok másként Az igazi kérdés: Hol a te szíved?mert ott van a kincsed is!
alakulnak!”
„Soha ne aggodalmaskodj a holnap „Megkapni amit akarunk: boldogmiatt- ne feledd, a holnap Istené, nem ság… Azt akarni, amink van,
megelégedettség!”
a mienk!”
„Annak”

(Ella Spess gondolatai alapján)
Egy téves célpont:
elfogadása: (Efézus 5: 15-17)
Mi az életcélod? Hol szeretnél lenni
Titka, lényege: hogyan szemléljük 10 év múlva? Határozd meg, és
életünket: ugyanabból a szögből eltökélten haladj felé!
láthatjuk az előttünk elterülő sarat,
Az aggodalom hintaszéke:
de a fölöttünk levő csilagokat is…
(I. Péter 5: 6-7)
Tőlünk függ, hogy mit akarunk látni!
Körülményeim
(Filippi 4: 6-8)

„Az aggodalom olyan, mit egy
hintaszék, teszel valamit, de nem
jutsz előre!”
Müller György: „ az aggódás kezdete
a hit vége, az igazi hit kezdete az
aggódás vége!”
Az aggódás lényege: hogy nem
hiszünk Istenben, hiszen általa a jövő
ráterhelődik a jelenre. Aggodalmaink
csupán 8%-a valós alapja van. Nem
tünteti el a holnap bánatát, de elveszi
a ma erejét.
A hit az alap: (Zsidók 11: 1)
Mi a hit? Hogyan lehet meggyőződésünk olyan dologban, amit
nem látunk? Csak hit által?
Az igaz hit Isten jelenlétében
gyökerezik. Kire helyezzük tekintetünket? Kiben hiszünk, bízunk?
Bízd Istenre a „mi lesz, ha”
kérdéseket: (Jeremiás 15: 7-8)
Jövőbe néző kérdés, és könnyen az
aggodalom hintaszékében taláhatjuk
magunkat, ha nem bízzuk Istenre
100%-ig jövőnket. Mert mi lehet a
legrettenetesebb? Fogadjuk el a gondolatot, az elfogadás szabaddá tesz!
Bízd Istenre a „bárcsak…”
kívánságokat: (Zsoltárok 77: 12-15)
Ez a gondolat, ha elszabadul bennünk a múltba tekint vissza, panaszkodik, kesereg. Elveszi az időt,
mástól, a megoldások keresésétől. Mi
a megoldás? Emlékezzük az Úr
tetteire, kérjük segítségét a hatékony
megoldások keresében.
Bízd Istenre a „miért” kérdéseket: (Habakuk 3: 17-19)
Isten m egengedhet életünk be
kanyarokat, mélységeket, magasságokat, járatlan utakat. Talán nem
értjük Őt, de a lényeg Habakuk
próféta szavaival: „az igaz ember
hitből fog élni!”
Kívánom minden kedves Olvasónak,
hogy jöjjön hittel és bizalommal
Istenhez, és megtapasztalja a szív
elcsendesét, amire nagy szükség
van, a mostani zajos világunkban.
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„Akinél a szív lecsendesül…” – beszámolók - folyt.

Hálás vagyok, hogy a könyv
olvasása, tanulmányozása kapcsán,
Isten sokszor csendesítette le a
szívemet. Életembe mindig új helyzetek jöttek és nehezen tudtam
megbirkózni velük
Azt hittem, ha már vége az
iskolának…ha a gyerekeim túl vannak a kamaszkoron…ha, ha, ha…
könnyebb lesz. De ez nem így van!
Rá kellett jönnöm, hogy minden
élethelyzet egy kihívás, felelősséggel és nehézséggel jár, de
ugyanakkor sok örömöt és áldást
rejt. A hozzáállásomon múlik
minden. Néhány dolog, ami személyesen nekem szólt, amit tanulgatnom kell naponként.
Kapcsolataim elfogadása; egy játékkal indítottunk. A mellettem
ülő testvérnőnek kellett elmondanom
az érzéseimet arról, hogy milyen a
vele való kapcsolatom. Meg vagyok
győződve arról, hogy nem véletlen,
hogy akkor ki hová ült le éppen.
Azóta szorosabb, és mélyebb a
kapcsolatom ezzel a testvérnőmmel.
Ugyanebben a témakörben olvastunk a megbocsátásról. Egy sort
idézek a könyvből: „… el kell
döntenem, hogy szeretek és
tisztelek egy illetőt. Áldani valakit –
ez az akaratom választása.” Hozzak
titkos döntéseket kapcsolataimban.
Azt választom, hogy hű leszek
Istenhez. Azt választom, hogy megbocsátok másoknak és ennél még
többet is teszek. Azt választom,
hogy a szeretet és áldás szavait
mondom. Ezeket tudatos döntésem
és nem az érzelmeim kell, hogy
irányítsák. Nagyon szeretném
megtanulni ezt.
A másik, amiben megítélt a
Lélek: bízzam Istenre a „mi lesz
ha…”, a „bárcsak…” és a
„miért…” kérdéseket. Ezeknek a
kérdéseknek a gyakorlati megoldását egy imádság így foglalja
ös s ze: „Is te nem ad j nek em
higgadtságot elfogadni azt, amin
nem tudok változtatni, erőt azok
megváltoztatására, ami hatalmamban áll, és bölcsességet, hogy meg-

különböztessem a kettőt. Egyszerre
csak egy napot akarjak megélni,
csak egy percet akarjak élvezni és
fogadjam el, hogy a békességhez a
szenvedés útja vezet, mint ahogy
Jézusnak is. Bízok benned, hogy
mindent jól cselekszel. Legyen meg
a Te akaratod!”

Minden napot tiszta lappal
kezdhetek, amit reggelente csendességemben az Úrtól vehetek el. Nap
végén elmondhatom Neki terheimet,
bűneimet, kétségeimet. Nem kell
másnapra átvinni, napokig, évekig
cipelni, s a
múlt árnyait sem
érdemes dédelgetni. A holnap terhe
Novákné Lia pedig legyen a holnapé – ahogy azt
kedves énekünk vidám ritmusokkal,
szép dallammal megénekelteti. Számomra nyugvópontja, tökéletes
megfogalmazása e témakörnek az
alábbi idézet (legtöbben ismerjük) :
„Nehéz neked, ha a múltban élsz, a
hibákkal és azokkal a dolgokkal,
amiken most keseregsz. Nem az a
nevem, hogy VOLTAM. Nehéz
neked, ha a jövőben élsz, annak
problémáival és veszélyeivel. Nem
az a nevem, hogy LESZEK. Ha a
jelen pillanatban élsz, nem nehéz a
dolgod. Én itt vagyok. Az én nevem
VAGYOK” (Helen Mallicoat)
Lné

A könyv minden fejezete megítélt,
és megnyugvást adott. Most
a
legfrissebb-, a legutolsók közül való
téma forog gondolataimban, lelkemben: Bízd Istenre a „Mi lesz,
ha…”, „Bárcsak…”, „Miért …”
kérdéseket!
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Újjászületés
(Jn. 3,1-21)

Nem túl gyakran fordul elő a
Bibliában ez a kifejezés. Más kifejezéseket is használ rá: pl. felülről
születés – Istentől való születés – új
teremtés – lelki halálból való megelevenedés. Először azt nézzük meg,
mi nem az újjászületés? Mert nagyon
sok mindennel összetéveszthetjük.
Majd azt nézzük meg, mit mond a
Biblia az újjászületésről? Végül
hogyan történik ez a nagy csoda?

ságokat. Sok mindent képes elsajátítani az ember, és ezeknek végeredményeként szalon- és társadalomképes, vagy egyházképes
lesz. De mindez eggyüttesen a
legmagasabb szinten is kevés.
Amikor Jézus azt mondja: ,,Szükség
néktek újonnan születnetek!” akkor
egy vonalat húz mindez alá, és azt
mondja: ez mind-mind kevés. Szomorú jel az, hogy mennyire elhalványul az egyházakban Jézusnak ez az
igénye. Az egyház nélkülözi a Szent
Lélek/Szellem hatalmát, márpedig
csak a Szent Szellem tud új életet
adni. Sajnos az egyház sokszor beéri
vallásossággal, templomozással, vallásórákkal, vallásos műsorral. Embereket beszervez, vallásos beszédet
hallgat, énekel, s aztán akár gyülekezeti pozíciót is kaphat. Különösen, ha még lelkesen is csinálja.

c./ Nem is egyenlő azzal, hogy
bizonyos ismeretei vannak valakinek.
Nikodémusnak aztán igazán voltak.
Tanító, főember volt. Szó szerint
tudta Mózes öt könyvét, s más rabbik
magyarázatait hozzá. Ószövetség
I. Mi nem az újjászületés?
nagy részét. Vallási és jogi tanácsRoppant fontos tisztán látni, mert adók voltak, hatalmas tudásanyaggal.
nem is csupán életkérdés, hanem A vallásos ismeretanyag sem azonos
örökélet kérdése.
az újjászületéssel.
a./ Az újjászületésünket nem szüleinktől örököljük. Nem örökölhető d./ Nem fejlődés eredménye – nem
hívő szülőktől sem. Hívő szülők is vallásos cselekmény révén követgyermeke nem lesz újjászületett kezik be. Tévtanítás az, hogy az emember automatikusan. Viszont egyál- berben ott van az isteni csíra, ami
talán nem hívő szülők gyermeke is fokozatos fejlesztésen át egyszer
újjászülethet. Sok példát látunk erre. csak kibontakozik, és az isteni élet
megvalósul az ember szívében. Az
b./ Az újjászületés nem külső újjászületés nem azonos egyfajta lelki
változás. Gondoljunk ilyen egyszerű reformációval sem, önmagunknak a
dologra: a medvét meg lehet tanítani megjavításával. Mert az újjászületés
arra, hogy táncoljon; a kutyát meg az életnek, gondolkodásnak a gyölehet tanítani arra, hogy két lábon keres megváltozását jelenti. A kaálljon és pitizzen. Papagájt arra, hogy tolikus teológia szerint, amikor a
emberi szavakat mondjon. – De gyermeket megkeresztelik vízzel, a
akármilyen magas fokra emeli valaki csecsemő újjászületett. – Nem egyaz ,,oktató-nevelő” fáradozásokat, az házi cselekmény következménye az
eredményt nem lehet ezzel a szóval újjászületés, hanem Isten teremtő
illetni, hogy újjászületés. Ez csak aktusa az ember életében. – Lehet
dresszúra. – Az ember gyermekével valaki nagyon vallásos, lehet valaki
is lehet ilyen dresszírozó tevékeny- igehirdető, szolgálhat a gyülekezetséget folytatni. Gyerekeket meg lehet ben, és könnyen meglehet, hogy nem
tanítani arra, hogy táncoljanak, főként született újjá. Pedig de jó lenne, ha
úgy, ahogy fütyülünk. Meg lehet minden jellegű egyházi szolgálatot
tanítani vallásos szavakat, imád- csak újjászületett emberek végezné-

nek. Egészen másként nézne ki az
egyház.
e./ Az újjászületés nem azonos az
újra születéssel, a reinkarnációval. Ez
a keleti vallások tanítása. Tévtan. Azt
jelenti, hogy egy embernek több élete
lehetséges, különböző létformában
újra és újraszületik (növény, állat,
ilyen-olyan emberré). A sorozatos újra születések során nemesedik egyre
jobban úgy, hogy a végén egyesülhet
az istenséggel. (Nirvána). A Biblia azt
mondja: hogy nem többszöri újra
születéssel, hanem egyszeri újjászületés által kerülhetünk kapcsolatba
Istennel. Egy életünk van, ez alatt kell
végbemennie az újjászületésnek.
Vagy ha nem történik meg, utána már
nincs több lehetőség rá.
II. Mi az újjászületés?
a./ Lelki-szellemi születés. Az élet
kapuja a születés. Amíg valaki nem
született meg, addig az annak az
országnak nem állampolgára.
Istennel való közösségre teremtet-tünk.
Szellemileg halott a megtéretlen
ember. Istentől elszakadt állapot =
halál. Isten nélküli élet összefoglaló
jellemző címfelirata: hiábavaló élet –
selejt élet. Ezt az életet örököltük
szüleinktől, és ugyanilyet hagyunk
örökségül gyermekeinkre a testi
nemzés és születés útján. Lélektől
született: nem romlandó magból,
hanem romolhatatlanból, Isten Igéje
által. Új természetet kapunk. ,,Az
Úrnak Lelke reád száll, és más
emberré leszel.”
b./ Mindenkinek szükséges. Isten
nem mond lehetetlent, és nem kíván
lehetetlent. Ha kijelenti, hogy szükséges, akkor az lehetséges is.
Lehetséges, mert Ő lehetővé teszi.
Elvégzi Szent Lelke és Igéje által.
Nincs senki a Föld kerekén, akinek
erre ne lenne szüksége. Vagy
újjászületik és üdvözül, vagy nem
születik újjá, és elkárhozik. Mindegy
milyen társadalmi réteghez tartozik.
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Egyházi hírek:
Országos Választó Közgyűlés
2012. április 28-án tartotta meg a
Magyarországi Baptista Egyház
soron következő választó közgyűlését.
Először a visszatekintés, beszámolók hangoztak el az írásos
beszámolók kiegészítéseként,
amelyek elfogadása után a választásra került sor.
Az Országos Választási Bizottság
tájékoztatása alapján kezdődött el
a választás folyamata. Az elnöki
tisztségre két jelölt jutott el a
választhatóságig: Dr. Mészáros
Kálmán eddigi egyházelnök és
Papp János eddigi missziói
igazgató.
A főtitkári tisztségre egy személy,
az 1997 óta főtitkár Mészáros
Kornél volt jelölt.
Felügyelő Bizottsági tagságra 8
jelölt közül kellett megválasztani öt
testvért.
A választás első fordulójában az
elnök megválasztása nem volt
eredményes, így második fordulóra volt szükség, mert fej-fej
mellett haladt a két jelölt.
A második forduló után, az ebédet
követően került sor az eredmény
kihirdetésére.
Ennek alapján a 2012-2016 közötti
ciklusban a Magyarországi Baptista Egyház tisztségviselői a
következők:

Egyházelnök: Papp János

Újjászületés

— folytatás az

előző oldalról

III. Hogyan történik az újjászületés?
Természetfeletti titok (Jn. 3,8). Nikodémus sem értette meg. Ez a Szent
Szellem munkája. Eszköze: Isten Igéje.
Szelídséggel befogadom az Igazság
Igéjét. Az pedig életre kelt (Bűnismeret –
bűnbánat. Meglátom valódi állapotomat.). Az illető személy megérti a
kereszt titkát. Mint amikor a sötétben
hirtelen felkapcsolják a villanyt. Hittel
magáévá teszi.

Főtitkár: Mészáros Kornél
Felügyelő Bizottság tagjai:
Dobner Péter, Békési Sándor, dr.
Csontos Sándor , Pető Albert
Bödő Sándor
A Választási Bizottság elnöke
imádkozott a megválasztott tisztségviselőkért. Egyben köszönetet
is mondott Dr. Mészáros Kálmán
eddigi egyházelnöknek áldozatos,
értékes munkájáért.
Megható, és példaértékű volt,
ahogy Dr. Mészáros Kálmán
testvér köszöntötte Papp testvért,
a május 15-én hivatalba lépő
megválasztott egyházelnököt.
A Közgyűlésen a költségvetés
e l f o g a d á s a , a R e m é n ys é g
Fesztiválról szóló tájékoztatás
mellett, a Baptista Oktatási
Központról hallgattunk tájékoztatást Paróczi Zsolttól, a BOK
elnökétől.
A Baptista Szeretetszolgálat
ismertető anyagának kiosztásával
is hasznos adatbázishoz jutottak a
küldöttek.
A régi-új főtitkár és az új elnök
zárszavával, és "Az aratás" című
film megtekintésével (Itt elérhető!),
majd id. Kovács Géza és Papp
János nyugdíjas lelkipásztorok
imádságával fejeződött be a 2012.
évi Országos Választó Közgyűlés.
tz

a./ Bármennyire is csodálatos titok,
az újjászületés mégis nyilvánvaló. A
házban tudják, ha egy gyermek születik
(sír). Ha nem is tudjuk, hogyan ment
végbe az újjászületés, de látjuk a
hatását, a változást.
b./ Melyek az újjászületés jelei?
Megbánja bűneit; bűngyűlölővé válik.
Amit korábban szeretett, azt most
gyűlöli, undorodik tőle. – Ha továbbra is
bűneivel él együtt, nem változott meg
életstílusa, akkor nem született újjá. Az
újjászületett ember, ha vétkezik, fáj neki,
mélyen bánkódik, sír, jóvá akarja tenni,
amit elrontott. Jellemzi a Jézus
Krisztusban való feltétlen hit, bizalom. –
Imádkozik: Isten házában nincsenek
néma gyermekek. – Ige utáni éhség és
szomjúság. Növekedés. Az újjászületés
személyes dolog. Nem születhetik meg
senki sem helyettem. Helyettesítés
kizárva.
Papp Ervin
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Anyáknak, apáknak

hogy van
szólhatok.

Amikor azt hitted, nem
figyelek

Isten,

akihez

mindig

Amikor azt hitted, nem figyelek,
láttam, hogy a hűtőszekrény ajtajára
tűzted ki az első képemet, és még
egyet akartam festeni.
Amikor azt hitted, nem figyelek,
láttam, hogy megetetsz egy kóbor
macskát, és arra gondoltam jónak
kell lennünk az állatokhoz.
Amikor azt hitted, nem figyelek,
láttam, hogy csak az én kedvemért
sütöd meg a kedvenc süteményemet, és tudtam, hogy az
apróságok sokat számítanak.
Amikor azt hitted, nem figyelek,
hallottalak imádkozni, és hittem,

Az én apukám
Négyévesen: Az én apukám
mindent tud.
Ötévesen: Az én apukám
nagyon sokat tud.
Hatévesen: Az én apukám
okosabb, mint a tiéd.
Nyolcévesen: Apu nem mindent
tud jól.
Tízévesen: Apu gyerekkorában
biztos minden másképp volt.
Tizenkét évesen: Á, apunak
erről fogalma sincs! Olyan öreg,
hogy már nem is emlékszik a
gyerekkorára.
Tizennégy évesen: Ne is törődj
a faterommal, olyan régimódi.
Huszonegy évesen: Hogy ő?
Ugyan már, képtelen haladni a
korral.

Huszonöt évesen: Na igen, tud
ezt-azt, de hát ennyi idő alatt nem is
csoda, ha ragadt rá valami.
Harmincévesen: Talán kérdezzük meg apa véleményét is!
Elvégre ő a legtapasztaltabb.
Harmincöt évesen: Egy lépést
sem teszek, amíg apámmal nem
beszéltem.
Negyvenévesen: Kíváncsi vagyok, apám hogy csinálta volna ezt.
Olyan okos volt, és elképesztően
tapasztalt.
Ötvenévesen: Bármit odaadnék, ha most itt lehetne apám, és
megbeszélhetném vele ezt a dolgot.
Kár, hogy annak idején nem
értékeltem az eszét. Sokat tanulhattam volna tőle.

Amikor azt hitted, nem figyelek,
éreztem, hogy megcsókolsz álmomban, és éreztem, hogy szeretsz.
Amikor azt hitted, nem figyelek,
l át tam , h og y k ön n ye ze l , és
megtanultam, hogy néha fájdalom ér,
de sírni szabad.
Amikor azt hitted, nem figyelek,
láttam, hogy fontos vagyok neked, és
a legtöbbet ak artam k ihozni
magamból.
Amikor azt hitted, nem figyelek,
figyeltem … és meg ak artam
köszönni mindazt, amit láttam,
amikor azt hitted, nem figyelek.
Forrás: Internet

Anyáknapja van
ma
Anyáknapja van ma,
Édesanyák napja.
Virágot hoztam néked,
S köszönetet mondok
érted.
Oly sok mindent
megadtál nekem,
Ezért ezt nagyon
köszönöm neked.
Sok szeretettel írtam
ezt a verset,
Édesanyám!
Én nagyon szeretlek
Téged!
Kapus Dorkás

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja

9. oldal

Mi lett volna ha...?
A kereskedő felesége reggeli
áhítatra indult a templomba. Ahogy
kilépett a kapun, megbotlott egy
k őben, és telj es hos s zában
elvágódott. Várandós volt, terhességének harmadik hónapjában.
Sikoltására kiszaladtak a cselédek,
felemelték az úrnőt, bevitték és
lefektették.
– Hívjátok az uramat... – suttogta
az asszony, de alig mozdultak a
szolgálók, már sietve jött a
házigazda is. Leült az ágyra,
megsimogatta az asszony lecsüngő
kezét.
– Doktort! – parancsolta a tétován
ott ácsorgó cselédeknek, aztán a
feleségére tekintve ezt mondta: –
Nincs semmi baj, kedves...
Amikor az öreg doktor megérkezett, a kereskedő kiment a
szobából és a kapu előtt megkereste
azt a vétkes követ. Nekigyürkőzött,
kicibálta a helyéről, aztán teljes
erejéből az utca kövezetéhez vágta.
Szikrázva pattant apró. darabokra.
– Átkozott – lihegte a kereskedő –,
és éppen az én kapum előtt... Kit
okoljak érte?! Kit?!
Erőtlennek érezte magát, idegesnek, alig várta, hogy az orvos
befejezze a mustrát. Legszívesebben berohant volna a házba,
hogy minél előbb megtudjon mindent. Óráknak tűnő percek vánszorogtak ez alatt.
– Minden lehetséges – jelentette ki
a doktor a vizsgálat után– Világra
hozhat egészséges gyermeket is, de
éppen úgy esendően nyomorultat.
Vagy akár halottat. Bízzunk Istenben, uram.
– Nem akarok nyomorékot! –
kiáltotta a kereskedő. – Bizonyosságot szeretnék, tudni kívánom
a valót!
– Istentől kérdezze... – tárta szét a
kezét az orvos. – Tőle, aki látja a
nem láthatót is.
Egy hétig feküdt a kereskedő
felesége, és amikor felkelt a betegágyból, igyekezett nem gondolni az
esetre. De az ura szótlan volt,
komor, csüggeteg. Többször elment
otthonról, a barátok társaságát
kereste. Aztán egyszer maga mellé
ültette asszonyát és ezt mondta neki:

– Meglátogattam a menhelyet és
szörnyű látványban volt részem.
Megannyi torzszülött nyújtogatta
felém a kezét, bambán rám
meredve, idétlen, makogó hangon
kéregettek. Aprópénzt szórtam szét
közöttük, de a kezem remegett és
megszédültem attól a töménytelen
nyomorúságtól.
Az asszony sírt. A kereskedő
nem vigasztalta. Keményen, makacsul hallgatott. „Az ember – gondolta
–, tudjon úrrá lenni még a legreménytelenebb helyzeteken is. A
sírás a gyengék menedéke.”
– Lakik a városban egy nő –
mondta –, Reginának hívják... Sok
szerencsétlen asszony, megesett
lány kereste már fel. Úgy hírlik, jól
dolgozik és segít a bajbajutottakon.
Hallgass rám és ne ellenkezz. Amit
kérek, annak az ártatlannak az
érdekében is teszem.
– Négy gyermeket temettünk már
el – nézett rá kétségbeesetten az
asszony –, és most ezzel meg az
angyalcsinálóhoz küldenél? Átkozott
legyen a gondolat, mely az
agyadban megfogant!
– Akkor hát megszülöd nyomoréknak?
– És ha nem lesz az? Honnan tudod te? Ki mondta ezt neked? A
doktor? Ő sem tudja! Egyedül Isten a
tudója! Mi vagy te? Isten?
– A fájdalom szól most belőled –
csóválta fejét a kereskedő – de
könyörögve kérlek, gondolkozz. Ha
világ csúfjára nyomorultat szülsz,
ítélet alá kerülünk egész életünkre.
Napokig kerülték egymást. Csak
a pillantásukban megbújó néma
vádaskodás ingerelte a lelküket. Az
asszony gyűlölte az urát, de aztán
egyre inkább bekerítette a kétségbeesés. A bizonytalanság. Hátha a
másiknak van igaza. És a magzat,
akit oly féltőn vigyáz a testében,
nyomorék. Lefogyott, belesápadt
ebbe a gyötrődésbe, míg aztán egy
este felkereste azt az asszonyt.
– Már vártalak, lelkem – fogadta
Regina és mosolygott rá bátorítóan.
A kereskedő felesége nem ilyenre
számított az álmokban fösvény
éjszakákon. Csúfnak, boszorkánynak

képzelte és mindenképpen öregnek.
Ez meg csaknem egyidős vele, a
háza, mint bármely polgáré, a ruhája
drága k elm éből, ék szerek k el
díszítve.
– Megértelek – mondta Regina –,
hiszen magam is átok alatt voltam és
nyomorékot szültem. Vízfejűt, torzat,
ott van a menhelyen, megnézheted.
Az uram elhag yott, eg yedül
maradtam, akkor határoztam el,
hogy akinek tudok, segítek.
Átvezette a kereskedő feleségét
a másik szobába. Szerszámok,
fogók, kenőcsök, gyolcsok mindenfelé. Középen dézsa állt. Regina
forró vizet töltött bele, meg egy
tömlőből valami sárga folyadékot. Az
így elkészített lébe füveket, gyökereket, magokat szórt, fehér vászonlepedőt kerített elő. A gríz megizzasztotta a kereskedőné arcát, a
növények fanyar, kesernyés szagától
öklendezett.
– Vetkőzz le – mondta Regina –, és
ülj bele a dézsába. Mindig mondani
fogom, mit kell tenned. Ne félj, nem
lesz semmi baj.
A kereskedőné szinte önkívületben bontotta ki a felső két
gombot a magas nyakú zárt réklin,
de a harmadikhoz érve elsötétedett
előtte minden. A friss levegőn tért
magához.
– Múló gyengeség – nyugtatta
Regina –, mindenkivel megeshet
ilyesmi. Bent majd pihensz egy
keveset, aztán elkezdjük.
– Nem! – A kereskedő felesége
úgy szorította a hasára a kezét,
mintha máris a gyermeket ölelné. –
Ez az enyém! Ha nyomorék, ha torz
lesz, akkor is az én testemből, az én
véremből való! Nincs olyan hatalom
se égen se földön, aki ezt tőlem
elszakíthatná!
Megfordult és csaknem rohanva
tette meg az utat hazáig.
Öt hónap múlva egészséges
fiúgyermeknek adott életet. 1564
áprilisát írták ekkor az angliai
Stradfordban. A gyermek a keresztségben a Vilmos nevet kapta.
Családi neve: Shakespeare.
Tóth-Máthé Miklós
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Gondolatok:
Reinhard Abeln: „Szerencsére vannak unokáink...” című
könyvéből
„Ahol gyerekek élnek, ott az „Akinek van pénze, de nincsenek
aranykor”.
gyerekei, nem igazán gazdag. Akinek
Novalis vannak gyerekei, de nincs pénze,
valójában nem szegény.”
„A gyermek az eleven öröm
Kínai közmondás
közöttünk.”
Victor Hugo „Ha embereket akarunk halászni,
szívünket kell a horogra tennünk.”
„Töröljétek le a gyermekek
Gottfried Keller
könnyeit! Virágzáskor is a
hosszú esőzés nagyon „Előbb te érezd magad otthon önártalmas!
„A paradicsomból három dolog
magadban, különben nem tudsz
Jean Paul mások számára otthont jelenteni.”
maradt meg számunkra? A csillagok,
Michael Brink
a virágok és a gyermekszemek ”
„Azok cselekszenek jól, akik
Dante Alighieri megőrzik gyerekeikben azt a „Szeretnetek kell az embereket, ha
„Minden gyermek arról szóló üzenet, képességet, hogy a kis dolgoknak is meg akarjátok változtatni őket.”
Johann Henrik Pestalozzi
hogy Isten még nem mondott le az örülni tudjanak.”
Jeremias Gotthelf
emberiségről.”
Rabindranath Tagore
„A gyerekekkel sok gond van, de
„Könnyebb a gyereknek tíz forintot nélkülük még több.”
„A gyermekek Isten legnehezebben adni, mint jó példát.”
Orosz közmondás
Népi közmondás
megfejthető rejtélyei, de a szeretetnek sikerülhet a megoldás, ha
„Aki már a földön poklot akar
erőt vesz magán.”
Friedrich Hebbel teremteni az emberek számára, elég
ha mindent megenged nekik.”
Graham Greene
„A gyerekeket és az órákat nem
szabad folyton felhúzni. Engedni kell
„Aki szeretettel tekint egy gyermekre,
őket járni is.”
Jean Paul az az Istennel érintkezik.”
Koreai közmondás
„A gyerek lelke szent, és amit elé
adunk, annak legalább is a tisztaság „Addig nincsenek igazán nagy felfedezések és nincs valódi haladás,
szintjén kell lennie.”
Johann Gottfried Herder míg a világon egyetlen boldogtalan
gyermek is él!”
Albert Einstein

A nagyon szülőknek
Hadd mondjam el, mi a véleményem a gyerekekről! Bennük van a küszködés, már amikor megérkeznek. És
amikor a kezünkben tartjuk ezeket a tökéletes kis gyermekeket, nem az a feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy
„Nézzétek csak meg, hát nem tökéletes? Az a feladatom, hogy ilyen tökéletes maradjon – hogy ötödikesen
bekerüljön a teniszcsapatba, és hetedikesen meg egyből az egyetemre.”
Nem ez a feladatunk. Hanem az, hogy rájuk nézzünk, és azt mondjuk, „Figyelj csak... Tökéletlen vagy, és
küszködnöd kell majd, de érdemes vagy a szeretetre és a valakihez tartozásra.” Ez a feladatunk. Mutassatok
nekem egy így felnevelt generációt, és egyből vége lesz a ma ismert gondoknak.
Részlet Brene Brown: A sebezhetőség ereje című előadásából, forrás: www.ted.com
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„Ő egy Graham…”
Biblikus összefüggésbe helyez
aktuális nemzeti és világméretű
eseményeket és biblikus megoldásokat kínál hallgatóinak.

A keresztény vezető
- Franklin Graham a Billy Graham
Evangelistic Association (Billy Graham Evangélizációs Társaság),
valamint a Samaritan’s Purse nevű, jó
hírnévnek örvendő, közhasznú nemzetközi segély- és evangelizációs
szervezet elnök-vezérigazgatói tisztét látja el. Franklin rendszeresen
beszél aktuális erkölcsi és szociális
kérdésekről a hagyományos tömegtájékoztatási eszközök és szociális
médiumok csatornáin, illetve az
előadásain. A keresztényeket arra
szólítja fel, hogy legyenek pozitív
hatással az őket körülvevő világra.

Purse a világ több mint 100
országában végez segélyező tevékenységet. Leányvállalatai vannak
Kanadában, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában, ezeken
kívül irodákat tart fenn, illetve
Az igehirdető
- Első evangelizációs összejövetelét együttműködő partnerei működnek a
1989-ben tartotta. A Billy Graham világ számos más országában is.
Evangelistic Association Franklin
Graham-et 2000-ben vezérigazgató- Rövid életrajz
jának nevezte ki, 2001-ben pedig - William Franklin Graham III 1952.
elnökéül választotta. Napjainkban július 14-én született, Billy Graham
Franklin Graham Fesztiválokon szol- keresztény igehirdető és felesége, a
gál szerte a világon a Billy Graham néhai Ruth Bell Graham negyedik
Evangélizációs Társaság, (BGEA) gyermekeként. Az Észak Karolina
megbízásából. Több mint 7 millió állambeli Asheville mellett, az
embernek hirdette már az evangé- Appalache-hegységben, egy faépüliumot különböző városokban a dél- letben nevelkedett. Jelenleg az
afrikai Johannesburgtól az USA-beli ugyancsak Észak Karolina állambeli
Tupeloig. 2012-es programjában Boone-ban lakik.„Rebel with a Cause”
fesztivál rendezvények szerepelnek című önéletrajzi könyvében Franklin
Afrikában, Európában, Ázsiában és kijelenti: „önmagában az a tény, hogy
Észak Amerikában.
Billy Graham fia vagyok, nem juttat a
menyországba." Tudta, hogy életének
Franklin Graham, a nemzetközi ennél többről kell szólnia, és hogy
igazán oda kell azt szánnia Istennek.
segélymunkás
- A húszas éveinek elején járó Így aztán - egy lázadással és
Franklint a Samaritan’s Purse alapí- utazgatással töltött időszak után - 22
tója, Dr. Bob Pierce elhívta egy hat- évesen, egy jeruzsálemi szállodahetes misszióútra Ázsiába. Franklin szoba magányában átadta életét
ezalatt kapott elhívást arra, hogy Jézus Krisztusnak. Franklinnek és
szenvedő emberek között dolgozzon feleségének, Jane-nek, négy gyerea Föld háború, éhínség, betegség, kük - Will, Roy, Edward és Cissie szegénység és természeti katasztró- valamint nyolc unokájuk van.
fák sújtotta területein. A Samaritan’s
Forrás:?

ráeszméltet,
hogy bizakodónak kell lennem.
Sokszor észreveszem, hogy ha
A munkám ritmusát az Úr szabja
az Úrban bízom, nyugodt marad a
meg
nem szükséges hajszolnom magam. szívem.
Jóllehet nagyon sok a munkám,
Újra és újra találok egy csendes
nem kell elvesztenem
percet,
nyugalmamat…
egy lélegzetvételnyi szünetet,
Ő jelen van minden órámban
melyben magamhoz térek.
és minden dolgomban. Ezért az
Olyan látomásokat ad, amelyek
események elvesztik fenyegető
láttán
arcukat.
összeszedem erőmet,
Gyakran a zűrzavar közepette is
és derűs nyugalom tölt el.
olyan élményben van részem,
Olykor nagyobb erőfeszítés nélkül
amely bátorságot ad.
is sikerül valami. Ezáltal

A 23. Zsoltár parafrázisa

Úgy érzem, mintha valaki frissítőt
nyújtana,
amelyben békesség és védelem
van.
Ilyenkor érzem, hogy növekszik
az erőm, kiegyensúlyozott leszek,
és sikerül a munka.
Mindezeken túl egyszerűen
jó tudnom, hogy az én Uramnak
nyomdokaiban járok,
és hogy most és mindenkor
otthon vagyok nála
Toki Mijasina japán lány
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Programajánló

Egyházzenei Tanfolyam - 2012
Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a 2012. évi nyári Egyházzenei
Tanfolyamra július 2-től július 14-ig az Újpesti Baptista Imaházba.
Ebben az évben folytatjuk az eddigi kórus-karvezetés, ének,
harmónium, orgona, gitár és kamarazene tanszakokat, továbbá új
tanszakként meghirdetjük az első hétre a fúvószenekari-karvezetés
oktatást.
A regisztrálás, meghallgatás, csoportbeosztás július 2-án, hétfőn
reggel 9-től du. 3-ig történik, és a fúvószenekari-karvezetés
tanszakon már hétfőn délután is tartunk oktatást.
Az este 6 órakor kezdődő megnyitó Istentisztelet keretében
hangversenyünk lesz. A többi tanszakon a foglalkozások július 3-án,
kedden reggel 8.30-kor kezdődnek.

BAPTISTA NAGYTÁBOR és Fiatal Felnőttek Hete 2012
Esemény kezdete:
Esemény vége:
Helyszíne:
Témája:

2012-08-06 15:00
2012-08-12 15:00
Fonyód, Balaton
A győzelem ára

2012 az olimpia éve. Minden sportolónak az álma, hogy az olimpián
versenyezhessen, és ott győzelmet arasson. Ők elhervadó koszorúért
küzdenek, nekünk pedig az örök élet a cél. Az örök életre vezető út
nem könnyű, sok próbával és kísértéssel van kikövezve.
Ebben az évben a figyelmet a győzelemre vezető útra szeretnénk
terelni. Csodálatos dolog Isten kegyelme, nem lehet kíérdemelni,
kegyelem által lehet a miénk (Ef 2,8), de a futásunkat el kell
végeznünk.

Eseménynaptár:
Május 26. részt veszünk a metodista gyülekezet szomszéd ünnepén.
Zenekarunk és bábcsoportunk szolgál.
Május 27. 10.00 (Pünkösd):
bemerítést tartunk. Vendégünk Vágó István lelkipásztor testvér és gyü
lekezete.
Május 28. Pünkösdhétfő:
Komlóra megyünk közös alkalmat tartani.
Június 1-3. Budapest
Reménység Fesztivál
Június 10. lelkipásztorunk a Vajdasági Csantavéren
szolgál.
Június 17. az Őskeresztyén gyülekezet meghívásának
teszünk eleget.
Június 24.Orgona hangversenyt
ad Tóka Szabolcs és
Tóka Ágoston testvér.
Egyben tanévzáró istentiszteletre is sor
kerül.
Július 29 -től Augusztus 5- ig:
gyülekezetünk egy csoportja az erdélyi Barcarozsnyón nyaral.
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