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   Minden ősszel visszatérő e-
seményként tartjuk meg gyüle-
kezetünkben a hálaadó alkalma-
kat. Nagyon jó dolog, mert ilyen-
kor egy kicsit hangsúlyossá válik 
a hála az Isten vezetésének 
megtapasztalásáért, és mindenki 
rákényszerül az emlékezésre. 
Ennek persze semmi köze nincs 
az amerikai hálaadás ünnepéhez. 
Az ünneplést maga Isten találta 
ki. Ő ugyanis így rendelkezik a 
2.Mózes 23:15-17-ben: „Tartsd 
meg a kovásztalan kenyerek 
ünnepét! Hét napig egyél 
kovásztalan kenyeret, aho-
gyan megparancsoltam neked, 
az Ábíb hónap megszabott 
idején, mert akkor jöttél ki 
Egyiptomból. Üres kézzel senki 
se jelenjék meg előttem! 

Azután az aratás ünnepét, 
amikor meződ vetésének első 
termését takarítod be. És a 
betakarítás ünnepét az eszten-
dő végén, amikor a termést 
betakarítod a mezőről.   

Évenként háromszor jelen-
jék meg minden férfi az Úristen 
színe előtt!”- vagyis Ő tette 
hangsúlyossá, hogy nem csak a 
páska ünnepén menjenek Izráel 
fiai a templomba, hanem aratás-
kor is, és a betakarítás végén is. 

Emlékezzenek meg Isten megtar-
tásáról, gondolják végig, hogy 
kaptak áldást bőségesen, mert 
Isten jó volt hozzájuk, elevenítsék 
fel, hogy minden lépésükben 
Istentől függtek, hiszen a zsoltár 
üzenete – 127,2 -  „Hiába keltek 
korán, és feküsztök későn: 
fáradsággal szerzett kenyeret 
esztek. De akit az ÚR szeret, 
annak álmában is ad eleget.” - 
így válik valósággá. Valljuk tehát, 
hogy Tőle, a Mindenható Istentől 
függünk. Kezében van életünk, 
megtartatásunk. Igaz ez ma is, 
amikor az ember kezébe vette 
sorsának irányítását. Igaz, mert 
ha Ő nem adja az áldást, mit sem 
ér a mi fáradozásunk. Hogy ez 
mennyire valóság, olyan sokszor 
megmutatta Isten számunkra. 

Adj tehát hálát ez őszi hála-
adás időszakában! 

Légy hálás a megtartásért, 
mert Ő hordozott téged eddig! 

Légy hálás, hogy van mit 
egyél neked is és családodnak is! 

Légy hálás, hogy nem hagyott 
magadra, hanem vezetett a ne-
hezebb útszakaszokon is! 

Légy hálás az egészségedért, 
melyet naponta megkaptál! 

Légy hálás az erőért, mellyel 
elkezdtél minden újabb napot! 

Légy hálás Istennek a munká-
ért, vagy néha a próbákért ezen a 
területen! 

Légy hálás az életért! 

 

tz 



REMÉNYSÉG 2. oldal 

Visszapillantó 

Az őszi időszaka gyülekeze-
tünknek sok programmal volt 
színessé téve. Néhány esemény 
már mögöttünk van, melyekért 
hálásak vagyunk, jó érzéssel 
tekintve és gondolva vissza azok 
áldására. Mások még előttünk 
vannak, melyek megvalósítására 
készülünk. Szeretnénk ezek által 
is Isten országának jó hírét hir-
detni a körülöttünk élőknek. Te-
kintsünk most kicsit vissza az eltelt 
eseményekre: 

Szeptember 2-án délután tan-
évnyitó istentiszteletünk volt. Isko-
lásainkat engedtük útnak, Isten 
kegyelmébe ajánlva őket. 37 isko-
lás kezdett új tanévet ebben az 
esztendőben. Az igehirdetés gon-
dolata a Máté 5:1-12 részéből 
került elénk, feladva a leckét min-
denkinek, hogy keressük azt a bol-
dogságot, amit Isten adhat egye-
dül számunkra. Közösen minden-
kinek tanulni kell ezt.  

Legyenek jó tanulók, ebben az 
évben iskolásaink!  

Szeptember 29-én menyegző-
re gyűltünk össze. Madarász Máté 
és Tukora Melinda testvéreink kö-

töttek házasságot és fogadtak hű-
séget egymásnak Isten és a 
gyülekezet előtt. Az istentisztele-
ten Papp Barnabás lelkipásztor 
testvér szolgált közöttünk. Isten 
áldja meg házasságukat és tegye 
őket gyülekezetünkben olyan 
házaspárrá, akire felnézhetnek 
mások! 

Szeptember 30-án tartottuk 
hálaadónapunkat. Ebben az év-
ben vendéget hívtunk ünneplé-
sünkre, a Soltvadkerti gyülekezet 
szolgáló csoportját – mintegy 50 
főt – és lelkipásztorát Kelédi Géza 

testvért. Ezen a napon Isten a 
103. Zsoltár versei által emlékez-
tetett minket, hogy miért adjunk 
hálát. Köszönjük testvéreink szol-
gálatait, a közös időt, amit együtt 
tölthettünk. Istennek pedig a jó 
időjárást, amit erre a napra 
ajándékba kaptunk tőle. 

Október 13-án ifjúsági napot 
szerveztünk. Bár nem nagy lét-
szám jelent meg, azonban a téma 
- Párkapcsolat keresztény mó-
don - aktualitása mindenkit meg-
mozgatott. Vendégünk Varga 
György testvérünk volt, feleségé-
vel Anikóval. Fiataljaink zenei 
szolgálatával lett színesebbé az 
egész nap.  

Október 14-én gyülekezetünk 
lett megszólítva Varga testvér 

szolgálata által. „Házaspárok a 
gyülekezetben” – volt a napnak a 
mottója, hiszen gyülekezetünk 
házaspárokból, családokból épül 
fel. Mennyi kihívás előtt állunk, és 
milyen feladatokat kell betöltenünk 
ahhoz, hogy Isten áldása lehessen 
családi életünkön. Köszönjük en-
nek a napnak az áldásait. 

Október 21-én gyülekezetünk 
a Bodrogi gyülekezet meghívásá-

nak tett eleget. Szép számmal 

jelentkeztek azok, akik részt akar-

tak venni e szolgálati úton. Va-

sárnap reggel indultunk közösen 

busszal. Lelkipásztorunk végezte 

az igehirdetés szolgálatát, mely 

után sokan jelképesen az ol-

tárhoz járultunk hálaadásunkkal. 

Isten tegye valójában hálássá szí-

vünket, hogy mint jó illatú áldozat 

szállhasson az felé. Este kicsit el-

fáradva, de feltöltekezve értünk 

haza otthonunkba  

Október 28-án gyermekbe-

mutatás volt gyülekezetünkben. 

Lados Olivér és Eszter hozták el  

ötödik gyermeküket az imaházba, 

hogy együtt imádkozzunk velük ál-

dást, bölcsességet kérve Iste-

nünktől. Kívánjuk, hogy a kis Hel-

za, nevéhez hűen, Istennek aján-

dékozott élettel járjon, éljen szülei, 

testvérei, nagyszülei örömére.    

 

Tóth Zoltán 
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3. oldal 

„Még vén korban is gyümölcsöznek...” Zsoltárok 92:15  

Azért választottam bizonyság-

tételem elejére ezt a címet, hogy 

ezzel a tettemmel is aláhúzzam a 

fenti zsoltárverset. 

Elmúlt a nyár, dörömböl a 

kapukon az ősz. Elérkezett a 

gyümölcsök betakarításának az 

ideje. Ahol van éléskamra, megtel-

nek a polcok a teli befőttes üvegek 

díszmagyarba öltöztetett konzerv-

hadseregével. Kiemelkednek a 

sorból a paradicsomos üvegek 

nyalka kadétjai. 

Közösségi életünk rendje úgy 

alakult az utóbbi évtizedekben, 

hogy nyár kezdetén – az iskolai 

tanév végén – lelassul kissé az 

élet a gyülekezetekben. A nyugdí-

jas korosztály kivételével szinte 

mindenki nyári szabadságát ké-

szítgeti, vagy rögtön el is indul, 

mert kimerülten pihenésre vágyik. 

A gyermekek és ifjak előtt kitá-

rulnak a „táborok” kapui. Szer-

vezett /és lehetőleg olcsó/ heteket 

kívánnak eltölteni lazítással, vagy 

sportolással, napozással, fürdés-

sel, illetve továbbképző progra-

mokkal, lelki kurzusokkal, szellemi 

vetélkedőkkel, vagy éppen inten-

zív nyelvtanulással.  

Említettem az idősebbeket. Ők 

– vagyis mi – inkább az ősz utáni 

hónapokat célozzák, célozzuk 

meg, hogy valamely gyógyintéz-

ményben: szanatóriumba, gyógy-

fürdőben, regenerációs kórházban 

kúráltassuk, gyógyíttassuk magun-

kat, illetve megfáradt, elhaszná-

lódott tagjainkat. Nekünk is az a 

célunk, illetve elgondolásunk, 

hogy amikor a gyülekezet belső, 

„társadalmi” élete pezsegni kezd, 

valamilyen szellemi gyümölcsünk-

kel mi is hozzájárulhassunk a 

közösség dinamikus életének a 

kibontakozásához. 

A 92. Zsoltár szerint a „jó” 

gyülekezetben a missziói évszak-

ban ez történik: „Az igaz virul, mint 

a pálmafa, magasra nő, mint a 

libanoni cédrus”. Elnézem lánya-

ink és fiaink /unokák/ kétszáz 

centiméterhez közelítő magassá-

gát, és igazat adok a zsoltárosnak. 

Ugyanakkor dicséretet zengek 

szívemben, mert ők az Úr 

házában vannak „elültetve”, ott „vi-

rulnak Istenünk udvarain”, és „ma-

gasra nőnek”. Vajon lelkileg is? 

Magunkra nézve pedig kötele-

ző kihívásnak tekintem a folyta-

tást: Öreg korban is sarjat haj-

tanak, dús lombúak és zöldek 

maradnak, és hirdetik: Igaz az Úr!” 

Szeretettel bátorítlak benne-

teket, drága kortársaim, terem-

jétek a Szentlélek által továbbra is 

a Lélek gyümölcseit – Isten népe 

javára és áldására. Legyünk vala-

mennyien ott a háttérben, mint 

buzgó imatábor, melyre a harcoló 

fiatalabbság bizton támaszkodhat. 

Régen a hadseregben „GéHá”-

nak nevezték a „hadtápot”. A 

géhás azt jelenti, hogy „ellátási 

szolgálatra beosztott katona”. 

Szerepe vetekszik az élvonalban 

harcoló hadfitársáéval. 

De ha úgy adódik, nekünk is be 

kell kapcsolódnunk egy-egy fontos 

és döntő ütközetbe a harcmezőn 

is. Ott aztán forgassuk biztos kéz-

zel /szívvel-szájjal/ az Ige kardját! 

Mondjuk el hittapasztalatainkat, 

bátorítsuk bizonyságtételeinkkel 

az erőtleneket, legyünk jó példa a 

helyüket keresők számára is.  

Közeledik a gyönyörű ünnep-

sorozat. Minden vasárnap arra 

fogja felhívni figyelmünket a Biblia, 

hogy az Úr Jézus érkezése na-

gyon közel van. Készen kell len-

nünk fogadására, vagy befogadá-

sára is minden egyes újabb 

találkozás alkalmával. Akár helyet 

keres nálunk, akár gyümölcsöt 

keres életünk fáján, könyörögjünk, 

hogy ne kelljen megszégye-

nülnünk szent színe előtt! 

Gerzsenyi Sándor 

Még nem köszöntem meg 

 

Még nem köszöntem meg Neked 

a sebeket, a kékeket, 

a belső részekig ható 

próbákat itt, az elhaló 

sóhajokat, az éjeket, 

még nem köszöntem meg Neked. 

 

De lassan érti már a hit 

formáltatásom titkait. 

Már lassan, lassan felfogom, 

milyen hálára van okom 

próbáidért, bár fájva fáj, 

s nyomot hágy bennem mindahány. 

 

Kerülni őket hasztalan, 

s a nehezük még hátra van. 

Tudom: még nem kész gyermeked, 

URAM, és TE is szenveded 

fájdalmaim, hogy értsem ezt: 

micsoda áldás – a kereszt! 

Füle Lajos 



4. oldal 

Visszapillantó... Régebben történt személyes élmények, beszámolók... 

REMÉNYSÉG 

Augusztus 19-én Tahi 

Örömmel vettünk részt gyüle-
kezetünkből néhányan aug. 19.-én 
Tahi táborunkban az országos 
konferencián. Külföldről is több 
testvérünk csatlakozott az ünnepi 
gyülekezethez. Gyönyörködhet-
tünk az énekkar, a fúvószenekar, 
a fiatalok zenei szolgálatában.  

A találkozó központi témája: 
„Bővölködjetek a reménységben!” 
volt. Délelőtt az igét Herjeczki Gé-
za (Detroit) testvér hirdette, őt idé-
zem: „… Isten a reménység iste-
ne, és te jól tetted, hogy eljöttél. 
Jézus most is erre jár… miért ne 
menne be hozzád is? Ő ma is 
ugyanaz, nem változott. Jó helyen 
vagy, ha Hozzá jöttél. Mi lett a hi-
teddel? Ne aggódj, amíg az Ő kö-
zelében vagy! A reménység egy 
híd. A lehetetlenből visz át a 
lehetségesre…” 

Megható volt a siket gyülekezet 
szolgálata is. Kovács Imre testvér 
a vezetője a gyülekezetnek így 
mutatkozott be: „Kovács Imre 
vagyok, hallássérült, de Jézus 
követője. Isten kiválasztott, hogy a 
hallássérülteket segítsem…” Bok-
ros Andrea tolmácsolta szá-
munkra az üzenetét jelbeszéddel.  

Bátorító volt ez a nap, mert jó 
úgy élni, hogy tudjuk, készül az 
örökkévaló ország, ahová az Úr 
Jézus vár minket. 

De addig is vigasztalja a szí-
vünket, hogy Jézussal ma is lehet 
találkozni. Isten mondja, hogy tud-
ja, ismeri a gondjainkat, minden-
napra tartogatja áldását. Ő kéri: 
bízzunk Benne, és nap mint nap 
megadja, ami szükséges. 

Novákné Erzsike 

Médianap margójára 

2012. október 6-án Budapes-

ten a Wesselényi Baptista ima-

házban  „Krisztussal a médiában” 

címmel országos médianapot tar-

tottak. A konferencia kezdetén 

Papp János elnök testvérünk kö-

szöntötte a résztvevőket. Merényi 

Zoltán egyházunk megújuló hon-

lapjának koordinátora részletes 

beszámolóval sorolta a jövőbeni 

célokat: a hatékony és korszerű 

kommunikációról. Katona Béla  

elsősorban a  közösségi értékeink 

hiteles bemutatására bátorított.  Ő 

lett a közszerepléseinkért felelős 

szakértő a televízióban, rádióban. 

Nagy Imre (közmédiában a baptis-

ta műsorokért felelős szakember), 

felhívta a jelenlevők figyelmét  az 

egységes társadalmi jelenlét ere-

jére, az evangélium terjesztésének 

hatékony módjára.   

Lehetőség volt a bemutatkozó 

után arra is, hogy csoportbeszél-

getésekre menjük. A következő 

témákat hozták elénk: az újság-

írás, címírás, cikkírás; a sajtófotó-

zás; a facebook (ejtsd: féjszbuk) 

haszálata a missszióban; és a 

közszereplésünk a médiában.  

Sajnos egyszerre egyidőben 

csak egy helyen lehet jelen lenni, 

én, a missziónkra voltam kíváncsi 

a facebookon. A facebook, mint 

internetes közösségi háló sok 

lehetőséget tartogathat nekünk 

keresztényeknek, ha embereket 

szeretnénk megszólítani, bátoríta-

ni, hívni közösségi alkalmainkra, 

rendezvényeinkre. Ezért nem 

mindegy mit közlünk, miért 

mondjuk, írjuk, posztoljuk, és nem 

utolsó sorban hogyan tesszük azt. 

Számtalan gondolat elhangzott 

itt, mindenkinek volt valami sze-

mélyes élménye a közösségi 

oldalak jó felhasználatáról, vagy a-

kár a kevésbé építő, sőt egyene-

sen romboló hatásokról is.  

Dióhéjban a teljesség igénye 

nélkül megosztanék most né-

hányat… 

A facebook is, mint sok egyéb 

közösségi oldal az interneten 

megadja a virtuális (nem látható) 

közösség érzését, de nagyot bukik 

az, aki itt él közösségi életet. A 

valós ismerettségeken alapuló 

igazi kapcsolatokat személyesen 

kell ápolni, nagyon kevés az, ami 

fent a világhálón történik. 

Ám nem elhanyagolható, hi-

szen ma sokan (főként a fiatalab-

bak), már nem is lépnek ki úgy a 

jelenvaló (a nem virtuális) világba, 

hogy előtte rá nem néztek volna 

adatlapjukra, esetlegesen más 

adatlapjára, nem küldtek volna 

egy-egy kommentet (hozzászó-

lást), vagy akár egy-két fényképet 

is, amin egy nagyon fontos ese-

mény közben láthatók (reggel a 

tükör előtt pl.). 

Amikor így-úgy megnyilvánu-

lunk, kevésszer fut át rajtunk az, 

hogy azt mások láthatják, hallhat-

ják, és ebből valamilyen képet al-

kotnak rólunk. Krisztus követő-

ként hadd legyen elsődleges szá-

munkra az, hogy Istenre mu-

tasson minden az életünkben, az 

is, ahogyan „a facebookon élünk”. 

Ragadjuk meg a jó alkalmakat, 

hogy másokat támogassunk, vi-

gasztaljunk, és hívjuk a gyüleke-

zetünkbe, ahol a közösséget 

valóságosan is megélheti. 

Ladosné Dobai Johanna 
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Néhány fiatalt kérdeztünk meg, 

ők hogyan látták az októberi 

ifjúságinapot. 

„Október  13-án és 14-én Var-

ga György és felesége Anikó volt 

gyülekezetünk vendége. Három 

gyermekük is elkísérte őket. 

Szombaton az ifjúság körében 

szolgáltak azzal, amire Isten előtt 

jutottak életükben a házasság és a 

párválasztás, az Isten szerinti 

párkapcsolat témájában. 

Első gondolat, ami megraga-

dott az volt, hogy életminőségün-

ket a kapcsolataink, méghozzá a 

számunkra fontos kapcsolatok be-

folyásolják leginkább. Nem az é-

letkörülményeink, anyagi helyze-

tünk a legmeghatározóbbak. Első-

sorban a szüleinkkel való kap-

csolatunk, amíg egyedülállóak 

vagyunk. Tudjuk-e őket szeretni, 

és ezt el tudjuk-e nekik mondani? 

Mert a házasságban, ennek igen 

nagy szerepe lesz. Miképpen 

tudunk a számunkra fontos embe-

rekkel kommunikálni? 

A házasság a másik fél felfede-

zése. Kifogyhatatlan forrás, amit 

sokszor elfelejtünk. Ez volt a má-

sik dolog, amin elgondolkodtam. 

Ha igazán odafigyelek a társamra, 

akkor mindig fedezhetek fel új dol-

gokat, amiknek addig nem is vol-

tam tudatában. Isten igen értékes 

ajándéka ez. 

A párkapcsolatoknál a legsür-

getőbb kérdések általában a kivel, 

mikor és hogyan ismerkedhetünk 

meg. Mi módon kerülhetünk egy 

másik nembélivel kapcsolatba? De 

a legfontosabb kérdés, amire sok-

kal inkább kellene fókuszálni ez: 

Hogyan maradhatunk együtt éle-

tünk végéig? 

Beszélgettünk arról is, hogy mi 

a célja a párkapcsolatnak. Ha ez 

nem világos, akkor nem lesz elég 

tartalék, hogy végigvigyük és cél-

ba tudjunk érkezni. Első dolog, 

ami itt szóba került, hogy Istennek 

tetsző örökséget tudjunk létrehoz-

ni. Olyat, ami leendő gyermekeink 

számára is példa lehet. A lelki 

dolgok tartoznak ide. Főképpen 

az, hogy tudjunk a társunkal a lelki 

életről is beszélni, ehhez pedig az 

kell, hogy Istennel megfelelő lelki 

kapcsolatban legyünk. Érdekes 

gondolat itt még a „társasság”, az 

osztozás kérdésköre. Meg tudom-

e osztani az életem a párommal. 

Aztán az egymás kölcsönös 

kiegészítése. Az én hiányossá-

gaimat pótolják a másik erősségei 

és ez fordítva is igaz. Végül, de 

nem utolsó sorban a legfőbb cél, 

hogy itt a Földön bizonyságot 

tudjunk tenni házasságunkkal a 

Jézussal való kapcsolatról. 

Bátorító volt az a gondolat, 

amit a következő igével vezetett 

be Gyuri testvér: „Te alkottad ve-

séimet, te formáltál anyám 

méhében. Magasztallak téged, 

mert félelmes és csodálatos 

vagy csodálatosak alkotásaid, 

és lelkem jól tudja ezt. Csontja-

im nem voltak rejtve előtted, a-

mikor titkon formálódtam, mint-

ha a föld mélyén képződtem 

volna. Alaktalan testemet már 

látták szemeid könyvedben 

minden meg volt írva, a napok 

is…(…)” 139.Zsoltár 13-16.  

Eszerint az életünk párja is 

Isten csodálatos alkotása. Ezért 

úgy kell őt szeretni, hogy azt ezek 

szerint megérdemli. Még akkor is, 

ha totál megváltozik is, és már 

nem olyan, mint eleinte. Ha nem 

kedves, vagy nem szeret már úgy, 

mint a házasság elején. Szerete-

tünk nem  a társunktól függ, nem 

rajta alapszik, hanem Isten kijelen-

tésein és parancsolatain. Csak 

úgy maradhatunk mellette, ha 

mindketten ezen az alapon va-

gyunk, akkor lehet életünk végéig 

tartó a házasságunk. 

Turbók Gábor 

„Isten sok mindent megtanított 
számunkra, és figyelmeztetett e-
zen a napon Varga György ta-
nításán keresztül. Beszélt arról, 
hogy fontos időszakot jelent a fia-
talok életében az egyedülálló 
évek, mert ez idő alatt fel kell 
készülnünk vagyis "királylányokká" 

kell válnunk, hogyha eljön a 
bizonyos "lovag" akkor meg tudjuk 
osztani magunkat. Isten rámutatott 
arra, hogy nem könnyű várni, tü-
relmesnek lenni, és olykor áldo-
zatot kell hoznunk, de nem hiába, 
mert az Úr a legjobb időben 
megadja azt amit megígért!  
„Rendelek mellé hozzáillő segí-
tőtársat..."Jó volt hallgatni Varga 
György saját történetein keresz-
tül, hogy hogyan is épül fel az 
Isten szerinti kapcsolat. Nagyon 
hálás vagyok a Jóatyának hogy 
lehetőséget adott a dicsőítésre 
is, amelyben csodálatos érzés volt 
megtapasztalni a jelenlétét.. 

Madarász Barbara 

„Nagyon jó volt ez a hétvége. 
Megismerkedhettünk női és férfi 
szereppel a családban. Fontos 
számomra, hogy türelmesen és 
hasznosan tudjam eltölteni azt az 
időszakot amíg "hercegnővé" 
válok.”  

Novák Dorottya 

"Hogy mi tetszett a legjobban 
Varga Gyuri előadásából? Példa-
mutatása a saját házasságában, 
valamint a közvetlensége és az 
elszántsága, hogy annak ellenére, 
nem voltunk több százan és nem 
ismert minket, még is teljes 
bevetéssel próbált a pubikból 
(srácokból) lovagot, a lányokból 
pedig hercegnőt faragni."  

Ferencz Szilárd 

„Hercegnőnek lenni jó… 

Hercegnőnek lenni azt jelenti, 
hogy méltóságomat megőrizve, az 
alázatot gyakorolva, a várakozási 
időt jól kihasználva, a megfelelő 
időben megkapom Isten ajándé-
kát, a Lovagot. Az én feladatom, 
hogy szeressem, támogassam, 
tiszteljem és inspiráljam azt az 
embert, akit Isten mellém rendel. 
Én szeretnék Hercegnő lenni, 
olyan Hercegnő, amilyennek Isten 
látni akar engem! 

És tudod, mi ebben a jó? Isten 
számára ez nem mese. 

Novák Timi 

Ifjúsági beszámolók  
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Ez az a nap, amit az Úr rendelt! 

Röviden az „Ez az a nap”-ról. 
Egy 12 éve működő keresztény 
szervezőiroda, mely rendszere-
sen  rendez nemzeti dicsőítő na-
pot, melyben elsőként minden 
korosztályt, másodként a fiatalo-
kat célozza meg. A kis belvárosi 
felvonulástól mára eljutottak, 
hogy évenkénti fesztivált tartanak 
a Papp László Budapest Sporta-
rénában több mint 8000-10 000 
ember részvételével. 

Azt hiszem, nyugodtan 
mondhatom, hogy az idei, ponto-
san 12. „Ez az a nap” volt szá-
momra az eddigi legjobb. 

Végre feltöltekezhettünk nagy-
szerű, pörgős dicsőítő dalokkal, 
remélem, legalább egy évre, és 
viszont is hallhatjuk ezeket az 
elkövetkezendő ifi találkozókon, 
táborokban. 

A napot a 200 fős Golgota 
Gospel Kórus kezdte, mely a ha-
gyományos gospeltől elrugasz-
kodva inkább a mai dicsőítő dalo-
kat dolgozta fel modern hang-
szereléssel. 

Őket követte a Debreceni Dics
-Suli Zenekara, mely egy éven-
ként megrendezésre kerülő di-
csőítő tábor tanáraiból, esetleg 
diákjaiból álló együttes volt. 

Természetesen nem marad-
hatott el Pintér Béla sem, mint a 
magyar keresztény zene egyik 
legfőbb alakja, aki hol a gyere-
keknek, hol fiataloknak vagy ép-
pen időseknek szóló dalaival 
hódít. 

A fesztivál ökumenikus jel-
legére való tekintettel minden 
évben fellép Csiszér László né-
hány dalával, aki a katolikus di-
csőítés egyik úttörője. 

Az igét az amerikai Philip 
Yancey hirdette, akit azt hiszem, 

könyvei és hajkoronája után is-
merhetünk legjobban. Az általa 
hozott üzenetben az emberek kü-
lönlegességére hívta fel a figyel-
met, hogy mennyivel magasabb 
szintre helyezett minket Isten, 
mint az állatokat. Beszélt arról is, 
hogy mindenkit egyedi szépség-
gel áldott meg, és ne hallgassunk 
a világra, amikor a gyönyörű mo-
delleket dörgöli az orrunk alá, hi-
szen nem ez a valóság. 

Az este folytatásában külföldi 
előadókkal dicsőíthettük Istent. 
Elsőként Tim Hughes és a Wor-
ship Central zenélt, akik London-
ból érkeztek. Ha jól tudom első 
alkalommal jártak Magyarorszá-
gon, de biztos nem utoljára. Kivá-
ló énekhangok, fiatalosság és 
szolgálatuk felé való elhivatottság 
jellemezte őket. Eljátszották né-
hány "sláger" dalukat is például 
„Te Győztél!” (Happy Day) 

Talán a nap legnagyobb ér-
deklődését kiváltó együttes az 
LZ7 volt, melyben engem talán 
nem is a „meglepően jó” zenéjük, 
hanem az angliai hátrányos, vagy 
Isten nélkül élő fiatal generáció 

felé végzett szolgálatuk fogott 
meg, illetve az, ahogy bemutatják 
a keresztény élet vidám, fiatalos, 
boldog oldalát dalaikon és 
stílusukon keresztül. 

Az este csúcsát Matt Redman 
dalai töltötték meg, szintén egy 
angliai dicsőítő, melynek legis-
mertebb dala az „Áldom szent 
neved!” (Blessed be your name). 
Eljátszotta a 2012-es év egyik 
legnépszerűbb dalát „Nincs más 
Isten” (Our God) címmel. Ebben 
az volt a különleges, hogy az 
összes fellépő és szervező együtt 
énekelte közel 500-an álltak a 

színpadon. Hallhattuk az LZ7-el 
írt közös dalukat is mely a 
modern rabszolgatartásra hívta 
fel a figyelmet, hiszen napjaink-
ban is közel 27 000 000 embert, 
főleg nőt tartanak rabszolgaság 
alatt. A dal refrénje: "Fel kell 
kelnünk. Fel kell nyitnunk a 
szemünk. Legyél az ő hangja, 
az ő szabadsága. Gyerünk állj 
fel." (We've got to rise up, open 
our eyes up! Be her voice, be her 
freedom, come on, stand up!) 

A nap során hallhattuk még 
Noel Richards-t is néhány fellépő 
között, illetve imádkozhattunk az 
országunkért is. 

Jövőre újra itt, Ez az a nap! 

Ferencz Szilárd 
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Gyülekezetünkbe érkeztek... 

Ezen az őszön többeket is 
köszönthettünk úgy, mint akik 
gyülekezetünk tagjai lettek. 

 
Szepes Péter – mint a Ma-

lomvölgyi Idősek Otthonának új 
igazgatója érkezett városunkba 
és egyben gyülekezetünkbe is. 

 
Szepes Benyovics Mónika – 

testvérnőnk férje támasza ab-
ban a szolgálatban melyet e-
gyütt töltenek be az intéz-
ményben. Mindketten a Bokori 
gyülekezetből érkeztek. 

Fergelt Istvánné Regina – 
férje halála után kereste a 
közösséget, ahol tovább gyako-
rolhatná hitéletét. Rokonai gyü-
lekezetünkben vannak, így von-
zódott azok közössége után és 
kérte tagságát gyülekezetünk-
be. Ő egy pécsi testvérgyüleke-
zetből érkezett közénk. 

 
Madarász Melinda – házas-

ságkötés révén került gyü-
lekezetünkbe. Ő a dombóvári 
gyülekezet tagja volt korábban. 

 

Benkő Zoltán és Szilvia – 
gyermekeikkel együtt érkeztek 
közénk. A korábbi barátok, a 
gyerekek iskolatársai révén ke-
resték a lelki otthont. Ők a pécsi 
Bokor utcai gyülekezetből jöttek 
hozzánk.  

 
Isten áldja meg testvéreinket 

és kívánjuk, hogy találják meg 
helyüket a szolgálatban is a 
gyülekezetünkben! 

 

 

Babanéző 

2012. szeptember 17-én 53 
centivel, és 4390 grammal meg-
született Lados Helza.  A kislány 
érkezésére nagyon készültek: a 
testvérek, az egész család, 
kíváncsian várták a pillanatot, 
mikor jön világra a kis jövevény.  

Tartson Istenünk szorosan 
tenyerén Benneteket, és adjon 
elegendő türelmet, mindenre i-
dőt, és a szürkébb hétköz-
napokhoz is sok-sok jókedvet! 

 

 
2012. szeptember 27-én 

Vácon érkezett a világra Kispál 
Martin. Ő Feik Bernadett és 
Kispál Gergő elsőszülött kisfia. 
54 centivel 3800 grammal  igazi 

nagylegény. Anyukájával együtt 
jól vannak, és szépen csiszolód-
nak össze. 

Kívánjuk az egész családnak 
Isten bölcsességét, áldását, 
hogy nap, mint nap érezzék 
gondoskodó szeretetét. 

   
2012. október 1-jén a világ 

másik végén, Torontóban meg-
született Gál Dávid Márk, Ma-
darász Dezső testvér dédu-
nokája. A picibaba nem is olyan 
pici, hiszen igazi nagyfiúként: 58 
centivel, és 4570 grammal, jött a 
világra. Kívánjuk anyukájának, 
apukájának, és az egész csa-
ládnak, hogy sok örömük legyen 
benne! Isten vezetése, akaratá-
nak követése legyen életük célja 
továbbra is! 

 

Példabeszédek 19:  23 

„Az ÚR félelme életet jelent:  az ember elégedetten alszik, 

nem éri veszedelem…” 
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 Lépésben a Lélekkel - szívesség által - baptista női imanap   

Az idei imanapi programot a 
Karib-térségi Baptista Nőszö-
vetség állította össze. Folytatjuk 
a tavalyi témát, Lépésben a 
Lélekkel – a Gal 5,25 vers alap-
ján: „Ha a Lélek által élünk, akkor 
éljünk is a Lélek szerint”. Ebben 
az évben a szívességgel foglal-
kozunk, ami a Szentlélek gyümöl-
cse. Az elmúlt években a Karib-
szigeteket számos természeti 
csapás sújtotta, hurrikánok és a 
haiti földrengés, melyek miatt 
ezreket érte trauma és gyász,  el-
vesztették otthonukat, vagy árván 
maradtak. A különféle katasztró-
fákban van egy közös vonás: a 
nők és gyermekek szenvedtek a 
leginkább miattuk. A tavalyi ima-
napi programban a szívességet 
az Ef 4,32 vers alapján tárgyal-
tuk: Jó lelkület mások irányába. 
Nem hiányzik a meggyőződés az 
életéből, de békességes a jelle-
me. Kész a mások szükségeit a 
sajátja elé állítani. Szeretetet mu-
tat az apró cselekedetekben és a 
megértés egyszerű szavaiban. 
Érvényes ez rád is? Hogyan ja-
víthatsz szívességgel a körülöt-
ted élők helyzetén? Ezen a na-
pon figyeljünk Isten igéjére, imád-
kozzunk együtt, és tanuljuk a 
karibi nőtestvéreinktől lépésben a 
Lélekkel a szívességet. 

Kedves nőtestvérek, 

Hatalmas öröm, de ugyanak-
kor megalázkodásra késztet, 
hogy megszólíthatlak benneteket 
egy ilyen fontos napon. Gyer-
mekkoromban gyakran részt 

vettem  édesanyámmal együtt a 
baptista női imanapon. Mindig 
úgy éreztem, hogy ez az imanap 
több mint egy szokásos női 
összejövetel. Rohanó társadal-
munkban mintha az imádság a 
szokványos cselekedeteinken kí-
vül állana. Elfogadtuk a gondo-
latot, hogy sokkal fontosabb „ten-
ni dolgokat” mint imádkozni. Úgy 
véljük, az imádság csak azokra a 
pillanatokra való, amikor nincs 
más tennivalónk. Éppen ezért o-
lyan fontos ez az imanap. No-
vember első hétfői napján, a bap-
tista nőtestvérek az egész vi-
lágon mindent félreteszünk, ki-
tárjuk kezeinket a menny felé, és 
elmondjuk, hogy Isten nélkül 
semmit sem tudunk tenni. Imád-
ság által jutunk el Isten szívéhez, 
de a világ szívéhez is. Imádság-
ban találjuk meg a reménységet, 
hogy továbbhaladhassunk a 
gyakori szükségek és nehéz-
ségek között. Legyen ez a nap 
áldásul a hitközösségünk szá-
mára, és az egész világ számára, 
amint a világ baptista nőtestvérei 
együtt imádkoznak.   

Raquel Contreras, a Baptista 
Világszövetség női osztályának 
elnöke 

Bibliatanulmány 

„Lépésben a Lélekkel” – 
szívesség által (Gal 5,22-26)  
Ahogyan Pál apostol néhány 
verssel korábban a gonosz dol-
gokat sorolja fel – amelyek a test 

cselekedetei –, itt most a jó tulaj-
donságokat – a Lélek gyümölcse-
it – írja le. A szívesség a Szentlé-
lek ötödik gyümölcse.  

Mi a szívesség? – kitartó sze-
retet, amely ápolja a kapcsola-
tokat a szükségben való segítség 
által: 

– a szív jósága, szolgálat-
készség, jóság, nagylelkűség, 
kedvesség; 

– az emberek iránti szeretet, 
vendégszeretet, kedves cseleke-
detek, segítőkészség, barátság, 
másokra való gondolás;  

– cselekedetekben megnyilvá-
nuló jóság, jóindulat; 

– képesség segíteni azokon, 
akik kihasználnak bennünket. 

Amint látható ezekből a meg-
határozásokból, a szívesség egy 
nagyon szép, önzetlen tulajdon-
ság, amellyel a Szentlélek felru-
ház bennünket. Nem csupán 
másokra lesz hatással ez az 
isteni tulajdonság, de önmagunk-
ra is. Mert sokkal jobban érezzük 
magunkat, ha megtanuljuk, ho-
gyan bánjunk másokkal több 
szeretettel és tisztelettel a min-
dennapi kapcsoltainkban. 

1. rész: Ószövetségi nők, 

akik szívességet gyakoroltak a 
szükségben. Isten Ruthot és Bo-
ázt használta, hogy Naomiról 
gondoskodjon. (Ruth 2,19-23) Az 
ószövetségi nők a szívessé-
gükkel Isten önzetlen szeretetét 
mutatták be. Ruth és Orpá, Na-
omi menyei, moábiak voltak, és 
szívességgel viszonyultak nem-
csak az elhunyt férjük felé, de az 
anyósuk felé is, miután azok a 
Moáb mezején kerestek menedé-
ket a júdai éhínség miatt. Az oda-
szánásuk szeretetről, hűségről, 
kitartó szívességről tanúskodik, 
azáltal hogy többet tettek, mint 
amit mások elvártak tőlük. 
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Lépésben a Lélekkel – szívesség által -  
baptista női imanap  (folytatás a 8. oldalról)  

Törekednünk kell az ilyen kitar-
tásra és szívességre a személyes 
kapcsolatainkban és azokon túl is.  

2. rész: Újszövetségi nők, aki-

ket a szíves cselekedeteikről 
ismerünk – Dorkász (Ap.Csel 9,36-
43) Dorkász életét szívesség és 
jócselekedetek jellemezték. Teljes 
szívvel szerette Istent, és odaszánta 
magát a jó cselekedetekre. Ha az Úr 
Jézus életét tanulmányozzuk az Új-
szövetségben, láthatjuk, hogy ő a 
szívesség megtestesítője volt. Két-
ségtelenül ő az elsődleges példa 
számunkra, akinek az életében teljes 
mértékben működött a Szentléleknek 
mind a kilenc gyümölcse.  

Bibliai szakaszok: Gal 5,22-26; Mt 
7,17-20; Ruth 2,19-23; Péld 31,26; 
2Kor 6,6; ApCsel 9,36-43, 

Bizonyságtétel (Isten rendkívüli 

bátorsággal ruház fel minket) 

Kihomi Ngwemi egy haiti misz-

szionáriusnő. A haiti pusztító föld-
rengés után az áldozatokat látogatta 
a kórházakban. Ő meséli el test-
vérnőnk, Dieulitha esetét. 

Dieulitha egy a Haiti déli részén 

élő nő. A földrengés idején ez a ápo-
lókat tanító hölgy elment Miragoane 
városába néhány árucikket vásárolni 
eladásra. Miután befejezte a vásár-
lást, egy szállítójárműre várt, hogy 
hazatérjen a falujába. Hirtelen a föld 
hevesen mozogni kezdett, és Dieu-

litha félholtan a földre esett. A raktár 
összeomlott és sokan azon nyom-
ban meghaltak. Dieulithát is egy 
halomra helyezték a többi halottal. 
 

Egy fiatal fiú arra járt és látta, 
hogy az egyik halott a falujából való 
tanárnő, Dieulitha volt. Isten a fiúnak 
rendkívüli bátorságot és erőt adott, 
hogy felemelje a majdnem halott nőt 
és elvigye a kórházba.  

Miután sem a Miragoane-i kór-
házban sem a Les Cayes-i kór-
házban nem tudtak segíteni rajta, két 
hét után egy dominikai kórházban 
koreai és amerikai orvosok megmű-
tötték. Majd a Haiti Baptista Szövet-
ség kórházába Quartier-Morinba 
került, ahol sokkal jobb ellátásban 
részesült. Dieulitha derékon alul 
lebénult, de jó lelkiállapotban van. 
Házas és három gyermeke van: 
kettő, hat és nyolc évesek. Imád-
kozzunk a haiti testvérekért és 
Dieulitháért is, hogy helyreálljon az 
egészsége. 

Baptista Nőszövetség 

 

Nem mondott fel nekem... 
 

Szolgálatára angyalok sietnek. 
Parancsol viharnak és szeleknek. 

Megérteni felfogni nem lehet, 
hogy meglátott parányi porszemet, 

szolgálatába vett. 
 

Szivemben ujjongva dalol a hála 
Kerek világon nincs jobb gazda nála! 

Mikor szolgálatába fogadott, 
nem csak munkát,drága feladatott, 

erőt is Ő adott. 
 

Szentlelkét adta:segitsen, vezessen. 
Sürgessen: soha ne időzzek resten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekintete rajtam volt szüntelen. 
mindenre elég volt a kegyelem. 

Ő maga járt velem. 
Talált volna annyi hűségessebbet, 
parancsainak engedelmesebbet. 

 

Csuda irgalmát áldja énekem, 
hogy szolgálhattam hosszú éveken, 

s nem mondott fel nekem. 
Pedig megtehette volna! 

 

S én szegény gyenge,engedetlen 

szolga, 

türelmét,irgalmát dicsérhetem... 

mert ezután sem mond fel ...sohasem ! 

Övé az életem ! 

Túrmezei Erzsébet 

I. Péter  4: 10 

"Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy 

az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek." 
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Előretekintő, avagy új kihívások, szolgálati lehetőségek... 

Isten útjai kifürkészhetetlenek – 
mondja sokszor ez a világ, a-
melynek igazságát sokszor meg-
tapasztaljuk mi is. Igaz ez olyan ér-
telemben, hogy olyan utakat nyit 
meg előttünk, melyeken korábban 
nem jártunk. Ha csak az elmúlt 
rendszer szlogenjeit hallanánk, il-
letve tanításait vennénk elő, milyen 
csodálatos, hogy Isten igéje máig 
sem némult el. Sőt: hirdettetik, ma 
is kereső emberek indulnak el, és 
találnak Krisztusra, olyanok, akik 
korábban nem keresték őt.  

Különleges volt a  tavalyi év, hi-
szen szociális intézményeket kap-
tunk. Itt, Pécsett, ráadásul egy e-
gész rendkívüli dolog történhetett, 
hisz egy olyan otthon került egy-
házunk gondozásába, mely egy 
falunyi lakost tartalmaz, mintegy 
600 főt, több mint 300 dolgozójá-
val. Sok feladatot jelenthet ez 
nekünk ezzel együtt. Már többször 
szolgálhattunk ebben az intéz-
ményben.  

Az idei iskolaév kezdete egyéb 
újat is tartogatott számunkra:  isko-
lák, óvodák kerültek egyházunk 
gondozásába. Többek között a 
város egyik kiemelkedő iskolája a 
Széchenyi István Általános Iskola.  
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Sportiskola. Ezen kívül, az Európai 
Üzleti Szakközép- és Szakiskola - 
OKJ képzésű iskola, a Versendi 
Általános Iskola, a Kölkedi Általá-
nos Iskola és Óvoda. Ezek teljesen 
más jellegű feladatokat rónak ránk, 
melyek megoldásában keressük az 
utat, amelyen Isten hisszük, hogy 
vezetni fog minket. 

Az elmúlt hetekben a város 
lelkipásztorai többször leültünk 
beszélgetni, hogy a ránk zúduló 
sok feladatot megvitassuk, elosz-
szuk. Gyülekezetünk vonzáskör-
zetébe a következő intézmények 
kerültek, melyekben rendszeresen 
szolgálatot végzünk a jövőben:  

a Szabolcsfalui Idősek Ott-

hona, ahol minden második héten 
kedden délután 15 órától tartunk 
istentiszteletet;  

a Versendi Általános Iskola,  
ahol minden héten szerdán biblia-
ismereti tantárgy kerül oktatásra a 
gyerekek felé;  

a Kölkedi Iskola és Óvoda, 
ahol egyelőre a kapcsolattartáson 
kívül egyéb feladat nem hárul ránk. 

Ezen kívül időszakosan bese-
gítünk a Malomvölgyi intézmény-
ben, illetve helyettesítve a város 
többi szociális intézményében. 

Imádságban gondoljunk azokra 
az óvónőkre, tanítókra, tanárokra, 
szociális munkásokra, ápolókra, 
akik ezekben az intézményekben 
dolgoznak, s akikkel időközönként 
találkozunk, néha lelkigondozói 
beszélgetéseket folytatunk.  

 

Tóth Zoltán 

Útjelzőtábla 

 

Vigyáz a falvak szélén s ott áll 

a szétfutó keresztutaknál. 

Vigyáz, mindig útfélen állva 

s irányt mutat mellén a tábla. 

Lábára indák tekerőznek, 

a barmok hozzá dörgölőznek, 

vállára galamb, varjú száll, 

az útról ráfreccsen a sár, 

nap vakítja és veri zápor, 

megrepedez a tél fagyától, 

kölykek vágnak belé sebet, 

beszennyezik kósza ebek, 

de jó- s balsorsban egyaránt 

áll és mutatja az irányt. 

 

Mellette bölcsek és bolondok 

cipelnek álmot, vágyat, gondot, 

jönnek és mennek ifjak, vének, 

nászmenetek és temetések, 

ő áll és tűr s nem válogat, 

mindenkinek utat mutat. 

Útjelzőtábla lettem én is 

ott, hol az út Isten felé visz. 

Embersorsok útfelén állva 

mutatok mindig egy irányba: 

Krisztus felé. Nap szúr, ver 

zápor, 

didergek a közöny fagyától, 

bűn-indák reám tekerőznek, 

rút vágyak hozzám dörgölőznek, 

vállamra kétség-varjú száll, 

s fülembe azt kiáltja: kár! 

Az élet sara rámfrecseg, 

megsebeznek gonosz kezek, 

de jó- s balsorsban egyaránt 

állok, s mutatom az irányt, 

akik mellettem elhaladnak, 

a fáradt tékozlófiaknak. 

 

Mellemről Isten lángírása 

beragyog ködbe, éjszakába 

s szinte kiáltja: emberek, 

mindnyájan erre menjetek, 

a Krisztus jár előttetek, 

nála lesz békességetek, 

csak a nyomába lépjetek, 

szárnnyá válik keresztetek! 

 

Hát bízzatok és higgyetek, 

s szeressetek, szeressetek! 

Bódás János 
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Mindenki más          Tinioldal 

A dolgozószobám falán volt 
egy idézet, egy munkatársam 
tette ki: „szokj hozzá, hogy a világ 
nagy része a többiekből áll.” 
Valahogy így gondolkodunk mi a 
világ összetételéről: én, plusz 
mindenki más. 

Tizenévesként két fontos cé-
lunk van: 1. olyannak lenni, mint a 
többiek, 2. másnak lenni, mint a 
többiek. 

Nem csoda, ha olyan nehéz 
feladat mindkettőnek megfelel-
nünk…beilleszkedni, és kitűnni. 
Miért is akarjuk egyszerre a 
kettőt? Hogy elfogadjanak, befo-
gadjanak, tartozzunk valakihez, 
miközben megmaradunk önma-
gunk, akit felismernek, megkülön-
böztetnek, akire rácsodálkoznak, 
különlegesnek tartanak. Mindkettő 
jó érzés. 

Amikor másságunk, amivel ki-
tűnünk büszkeséggel tölt el, akkor 
általában rendben van. Ha olyas-
mivel tűnünk ki, amivel nem sze-
retnénk, az már gáz. De – hogy 
újabb bölcsességet írjak – az élet 
hosszú, ez is belefér. 

Erről a másságról akarok most 
beszélni veled- amelyik fáj, szé-

gyelled, eltüntetnéd, csak nincs 
varázspálcád. 

Mit lehet tenni vele, hogy ne 
zavarjon annyira? 

Először is hidd el nekem, má-
sok nem figyelik azt állandóan, 
mint te. Tényleg nem. Be is bizo-
nyítom neked. Téged zavar, ezért 
csak arra koncentrálsz. De a 
mások apró hibái, sőt még a na-
gyobbak sem – foglalkoztatnak 
téged annyit, - max. néhány fél-
percet. Egyszerűen nem fontosak 
számodra, hogy ezekre figyelj. 
Ebből következik, hogy mások 
nagy valószínűséggel ugyanígy 
vannak a te kicsi és nagy „izé”-id-
del, nem foglalkoznak vele. A 
hangsúly így oszlik meg: ÉN és a 
többiek… 

Mit tegyél vele ha már van? 
Gondolj rá, hogy ez része az e-
gyéniségednek. Engem mások el 
sem tudnak képzelni alacsonyan, 
szeplők nélkül. Téged meg úgy 
tartanak „normálisnak” ahogy 
megismertek. Azzal a külsővel, al-
kattal, orral stb., amivel minden-
nap látnak. Szebb akarsz lenni? 
Mosolyogj mellé! Mosolyogj gyak-
ran.  

S ha már megbarátkoztál a 
gondolattal, hogy normális vagy, 
feledkezz meg nyugodtan magad-
ról! Aki folyton önmaga körül 
forog, előbb utóbb elszédül. Ne 
szédelegj, menj egyenesen, cél-
jaid vannak.  Vagy nem? Ha nin-
csenek céljaid, hát legyenek! 
Dolgozz rajtuk, míg sikerül elérni 
őket. 

Naponta tégy jót valakivel. 

És végül: merj más lenni né-
hány dologban. Amiben hiszel, 
tarts ki. Valld meg szívedben Jé-
zust. Őmiatta, vele másak le-
szünk. De másképp is érzünk! Ő 
istenien szeret, tenyerébe írta ne-
vedet – nem hennával -  vérrel. 
Örök barátságok tényleg mássá – 
gazdaggá tesznek egy embert. 
Ha ilyen barátságot kötöttél Jé-
zussal, más vagy, mint a többiek, 
mert már megtaláltad azt, amit ők 
még csak keresnek. Viseld méltó-
sággal, büszkén ezt a másságot. 
Tudd, hogy kincsed van, ha ez 
nem is látják így a népek. Mit szá-
mit? Ha már ki kell tűnni, te ebben 
legyél más. 

Kui Enikő („Harmatcseppek” c. 

folyóiratból) 

A kudarc 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
selejt vagyok, hanem azt, hogy 
nem arattam sikert. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
nem értem el semmit, hanem azt, 
hogy tanultam valamit. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
bolond voltam, hanem azt, hogy 
volt bennem hit a kísérlete-
zéshez. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
dicstelenné váltam, hanem azt, 
hogy volt merszem próbálkozni. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
nem értettem a lényeget, hanem 
azt, hogy valamit másképp kell 
csinálnom. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
alábbvaló vagyok, hanem azt, 
hogy nem vagyok tökéletes. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
elvesztegettem az időt, hanem 
azt, hogy van ürügyem az újra-
kezdéshez. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
fel kell adnom, hanem azt, hogy 
még jobban kell igyekeznem. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 

sohasem fog sikerülni, hanem 
azt, hogy türelmesebbnek kell 
lennem. 

A kudarc nem azt jelenti, hogy 
Istenem elhagytál engem, hanem 
azt, hogy Neked bizonyosan van 
egy jobb ötleted. 

Forrás: Ismeretlen 



REMÉNYSÉG   

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet 

lapja megjelenik kéthavonta 

Gyülekezetünk címe:  

7691 Pécs-Somogy Csap u. 12    

Felelős kiadó:  

Tóth Zoltán lelkipásztor  

Külső szakíró: 

Gerzsenyi Sándor  

Szerkesztő: 

Ladosné Dobai Johanna  

E-mail: johannalados@gmail.com 

Kiadja: a Pécs-Somogyi Reménység 

Közhasznú Alapítvány 

Számlaszáma:  

12072507-00166175-00100001 

A lap ingyenes, de támogatásokat 

elfogadunk.  

(egy lap előállítási költsége: 250 Ft.) 

12.oldal REMÉNYSÉG 

Rejtvény 

Eseménynaptár 

November 3. 15.00 : kerekasztal
-beszélgetés 
Vendégek: Molnár Róbert, Szen-
czy Sándor, Batiz András 
Moderátor: Tóth Zoltán 
 
November 12. : bábelőadás a köl-
kedi Művelődési házban 
 
November 17. : kerületi választó 
közgyűlés 
 
November 18. :  tagfelvétel 
 
November 26. 10.00 : Vendégünk 
a Református Általános Iskola 8.a. 
osztálya 
 
December 2. : bemerítési isten-
tisztelet.  
Vendégünk: Merényi Zoltán lelki-
pásztor 
 
December 16. : adventi zenés 
istentisztelet 
 
December elejétől bábelőadások 
a bábcsoport szolgálatában a 
megye különböző iskoláiban, 
óvodáiban; 
 
December 25-26-án:  Karácsony. 
 

Kedves Olvasóink! 

Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-val támogatták a 

Pécs-Somogyi Reménység Közhasznú 

Alapítványunkat! 

A 2011. évi támogatások összege: 73.485. -Ft. 

 

A befolyt adományokból a gyülekezetünk bábmisszióját 

támogatjuk! 

 

Ellentétes szavak 

Feladat: A megadott szavak 

ellentétét kell a rejtvénybe 

beírni! (Pl.: gyenge : erős)  

A bekarikázott betűkből egy új 

ellentétpárt kapsz! 1 2 3    4 5 6 

7 8 

A helyes beküldők meglepetés 

jutalmat kapnak! 

Előző számunkban meghirdetetett rejtvény helyes megfejtői, akik 

könyvjutalomban részesültek: Ficsor Fanni, Ficsor Noémi. Gratulálunk!  


