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" Te nemcsak olyan forrás 

vagy, amelyik engedi magát 

megtalálni. Te az a forrás 

vagy, amelyik maga indul el 

megkeresni a szomjazókat." 

Sören Kierkegaard 

Tiszta- bővizű csodálatos  

Forrás,  

keresd tovább a szomjasakat!  

Látod, mennyien vannak! 

Posvány vizével oltják  

szomjúságuk. 

 

Szomjaznak, életre, szeretetre, 

irgalomra és bocsánatra, jóság-

ra, igazságra, örömre, igazi  

szabadságra. 

Szomjazók számlálhatatlan  

serege!  

Mi lesz velük, ha rád nem  

találnak?! 

Milyen felfoghatatlan, ahogy  

elindulsz megkeresni őket, 

ahogy szüntelen útban vagy fe-

léjük, meg se várva, hogy ők  

keressenek! 

Milyen csodálatos titok! 

 

Boldog akit már megtaláltál, 

s nem posványok mérgező vizét 

issza! 

Ahogy ígérted, 

nem szomjazik soha többé, és 

belsejéből szeretet, öröm,  

irgalom, jóság: élő víz fakad. 

 

Krisztus-forrás, te áldott, drága, 

tiszta,  

keresd tovább a szomjasakat! 

 

Túrmezei Erzsébet 



REMÉNYSÉG 2. oldal 

Nők országos konferenciája — Békés 2013. május 25 . 

A konferencia  vezérgondola-

ta: Beszélő (V)iszonyban Isten-

nel!?(Gondolatok  Révészné Os-

gyán Szilvia  szombat délelőtti e-

lőadásából)  

Életünk folyamán mindnyájan 

elfáradunk, kimerülhetünk. Ez ter-

mészetes… a kérdés az , hogy 

mindezek után ott van-e a „DE…”. 

Az Igében benne van! De akik az 

Úrban bíznak… mi kiben bízunk? 

Mi emberek többfélék vagyunk; 

van, aki szárnyal, van, aki fut, van, 

aki jár… ki mit tud. De közös fela-

datunk a hitben járás. Járás… a 

járás nem a futással kezdődik, ha-

nem csetlő-botló lépésekkel, egyik 

lépés megtétele a másik után. 

A sátán megpróbálja elérni, 

hogy ne járjunk hitben, leállít, 

meggátolja az elindulást, lelassít. 

Hazugságokkal telít el, amik fogva 

tartanak, pl. hogy nem lehetek 

gyenge, nem bukhatok el… 

Amikor egy gyermek járni ta-

nul, botladozik, ez a természetes 

tőle. Isten is ugyanígy megérti, el-

nézi a mi hibáinkat, nem a teljesít-

ményünkért szeret. Ő a tökéletes! 

Örökkévaló szeretettel szeret min-

ket Atyaként. Nem kell ezért sem-

mit sem tenni, nem érdem szerint 

van ez. Szülők szeretete sem attól 

függ, hogy épp mit tesz a gyerek, 

kiviszi-e a szennyest a kosárba, 

ez nem befolyásoló tényező… fo-

gadjuk el így Isten szeretetét! 

Vannak csapdák, melyek fogva 

tartanak, amelyekkel a sátán kí-

sért, hogy ne tudjunk teljesen Is-

tenre figyelni, Benne bízni.   

Ilyen fogvatartó lehet a múlt a-

honnan jövünk, milyen körülmé-

nyekből, élethelyzetekből. „De akik 

az Urat szeretik, azoknak minden 

javukra van” „minden összejátszik 

azokért…” Élni csak a mában le-

het! Ez a MI jelen döntésünk! 

Ézsaiás 43:18 üzenete, hogy  

ne a múlton tűnődjünk, ne az ön-

sajnálatba ringassuk magunkat, 

Isten utasít erre! Éljünk a mában! 

A jövő bizonytalan, vagy lesz, 

vagy nem! A múlt pedig kísérthet, 

kárhoztathat. Ne vesztegeljünk 

ezekben a csapdákban! 

A tékozló fiú történetében, lát-

hatjuk a nagyobbik fiút is, aki a 

mezőn szolgál, majd hazaér– mi-

lyen érzései voltak?- Megha-

ragudott! Eljuthatunk mi is erre, 

hogy megharagszunk, mert igaz-

ságtalannak érezzük a sorsot… 

Néha nem minden úgy történik, 

ahogy gondoljuk, hogy járna ne-

künk. Nincs megígérve, hogy nem 

érnek bennünket bizonyos dolgok. 

A válaszainkban, a krí-ziseinkben 

benne van, hogy kik is vagyunk, 

és az néha nem az, aki vasárna-

ponként a templomok padsoraiban 

ül. 

Talán azt érezzük néha, hogy 

mi, akik hitben már régóta járunk, 

néha nem kapunk olyan választ, 

amire várunk. Vagy a hitben járá-

sunk elején több támogatást kap-

tunk, Isten jobban megadott dolgo-

kat, hogy a hitünk erősödjön. Kér-

jetek és adatik … 

„Jó az Úr és jókat tesz!” 117. 

Zsoltár - Mi számít nekünk? Ami-

ben éppen most vagyunk, tudjuk, 

és elhisszük, hogy jó az Úr és jó-

kat tesz? Ha nem épp velünk, és 

nem pont most, akkor mással teszi 

éppen. Ha nem látjuk ezt, akkor is 

elhisszük? Tudjuk, és ki is merjük 

mondani: hogy akkor is Istené a 

dicsőség — ez a kulcsa! 

Dánielék imádsága a tüzes ke-

mencében is ez volt, hogy elhitték, 

hogy Isten ki tudja őket szaba-

dítani abból a helyzetből… de ha 

nem tenné is…akkor is…- ez a 

nagykorú hívők imádsága! A pró-

báktól edződünk, Isten próbára 

tesz minket, megpróbál, tűzbe- 

vízbe tesz.  

Tudnunk kell elengedni, és 

megragadni, ahogy Isten kéri tő-

lünk. 

Ézsaiás 40. szerint az  Isten 

akarata az ember előtt kifür-

készhetetlen, nem tudjuk előre. De 

akik Benne bíznak: szárnyra kel-

nek, mint a sasok…  

Isten ezt szeretné… Hogy csi-

nál a sas?- megáll a kősziklán, áll 

és vár, figyel…nem repked, nem 

csapkod a szárnyával, csak meg-

várja, hogy jöjjön a megfelelő 

áramlat és ráfekszik arra, vitor-

lázik. 

Ezt várja Isten is tőlünk nem 

kell nekünk erőlködnünk, csapkod-

nunk. A feladatunk, hogy ott le-

gyünk a helyünkön és várjunk tü-

relmesen. Ha pedig eljön az idő, 

legyünk készen elindulni… hitben 

járni…Ezt várja Tőled is Isten ked-

ves olvasóm!                                                   

Tóthné Gál Eunika 



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

 

3. oldal 

Élménybeszámolók: a békési női konferenciáról  

Szilvia föltette a kérdést: Mi-

lyen a viszonyunk Istennel?  Mind-

egy milyen családban, gyüle-

kezetben vagyunk, lényeg, hogy a 

helyünkön legyünk. Ahol vagyunk, 

ott álljuk meg a helyünket. Isten e-

rőt ad a megfáradtnak. Történnek 

olyan dolgok, amikor megfá-

radunk. Ha az Úrban bízunk, meg-

tapasztaljuk a segítségét. Ő tudja, 

kit mire hívott el. Az együtt járás-

sal vele jár a tévedés. Isten nem a 

tökéletességünk miatt szeret.   

Akik Istent szeretik, minden ja-

vukra van. Ne a régi dolgokat em-

legessük. Isten azt mondja: „újat 

kezdek…” Ő tudja, meddig van itt 

feladatunk. Jó az Úr, és jókat tesz, 

ha nem is látjuk. Akik az Urat sze-

retik, azoknak tud áldást adni a 

szenvedések között is. Ne a hol-

napért kapkodjunk, a mában akar-

juk Istennel járni.  

Novák Erzsike  

Ha tudtam volna esküvő előtt! 

Isten férfinak és nőnek terem-

tett minket, és ez azt jelenti, hogy 

különbözőek vagyunk. A tudósok 

megállapították, hogy a férfi és női 

agy máshogyan funkcionál. Ezt 

nem tudjuk megváltoztatni, meg 

kell tanulni élni vele. A sünöknek 

például meg kellett tanulniuk úgy 

helyezkedni, forgolódni, hogy kel-

lőképpen melegítsék, de tüskéik-

kel ne bökjék egymást. 

Tehát kedves fiatal barátom, 

számolj azzal leendő házaséle-

tedben, hogy a dolgokat, meg-

beszélnivalókat, eseményeket, 

helyszíneket mindig másképpen 

fogjátok látni, érezni, tapasztalni. 

Ezután ne csak a háztartáson dol-

gozz, hanem a házasságodon is! 

Meg kell tanulni engedni, elfo-

gadni, megalázkodni a másik véle-

ménye előtt. Épp ezért fontos, 

hogy mind a két fél Isten gyer-

meke legyen, és Ő legyen az első 

az életedben, még akkor is, ha 

szerelmes vagy! 

Jó, ha már házasság előtt ren-

delkezel élettapasztalattal, meg 

tudod oldani önállóan a prob-

lémáidat, van saját szemléleted, 

boldog vagy és felvértezted ma-

gad „életigékkel”. Képzeld el a 

házastársadat 40 évesen és így 

dönts az igen mellett. Talán nem 

véletlen a közmondás: Nézd meg 

az anyját, vedd el a lányát! 

(A szilva akkor kellemes, mu-

tatós, ízletes, ha hamvas, friss. Ne 

engedd, hogy a szerelem hormo-

nok idő előtt elvegyék a hamvas-

ságodat!) 

Kapusné Erika 

Hálás vagyok elsősorban Isten-

nek, azután a családomnak, hogy 

részt tudtunk venni ezen a női 

konferencián. Szükségem volt az 

elcsendesedésre. Bár fizikailag 

nagyon fárasztó volt, mégis fel-

töltődve jöttem haza. Találkoztam 

olyan ismerősökkel, akiket 27-28 

éve nem láttam. Jó volt megölelni 

egymást. Sokat tudtam beszél-

getni Gyöngyivel is, amiért külön 

hálás vagyok. A délutáni előa-

dásból - aminek a központi témája 

az imádság volt - egy néhány gon-

dolatot szeretnék megosztani.  

 - Az imádság ajtót nyit az Is-

tennek, hogy cselekedjen. 

 - Imádságainkra nem az Isten-

nek van szüksége, hanem nekünk. 

 - Nem a hely, a forma a lé-

nyeg, hanem hogy őszinte legyek. 

Isten nem akarja hallani a szám-

ból, ha a szívem nincs benne. 

 - Máté 6.25-27 :   "Ne aggód-

jatok; nézzétek meg az égi ma-

darakat nem vagytok-e ti sokkal 

értékesebbek náluk? Aggódásával 

pedig ki tudná közületek megnyúj-

tani életét csak egy arasszal is?" 

 Mennyit ér az aggodalmas-

kodás? EGY ARASZT SE! Ezért 

azt tanácsolja az ige Filippi 4:6-

ban hogy: "Semmiért se aggód-

jatok, hanem az imádság és kö-

nyörgés alkalmával mindenkor 

hálaadással vigyétek kéréseiteket 

az Isten elé." 

 - Nem tudunk mindent kézben 

tartani, mi nem vagyunk Isten. Ad-

juk át Istennek a gondjainkat. Aho-

va Isten állított oda küldi az áldást. 

Az áldás fentről lefelé jön.  

 - Közbenjáró ima: A csalá-

domért, a gyermekeimért, a gyü-

lekezetért és a feljebbvalókért... 

Elsődleges feladatom férjem mel-

lett állni. Azt mondja az ige, 

"tartassanak könyörgések, esede-

zések, imádságok, hálaadások 

minden emberért." Ez nem egy 

kérés, ez egy parancs!  

 - Az imádság hatalmas dol-

gokat képes elérni, megmozdítani. 

Felelősséggel és áldozattal is jár.  

Novákné Lia 

 

Többször voltam már női kon-

ferencián és azt gondoltam most, 

hogy nem tudnak túl sok újat mon-

dani nekem. Abban viszont tel-

jesen biztos voltam, hogy Isten a-

kar és fog is hozzám szólni, ami 

így is történt. Hálás vagyok Isten-

nek a testvérnőért, aki az imád-

ságról, a hitről és Isten fiúságáról 

tanított. Azóta sokkal intenzíveb-

ben keresem Isten akaratát a saját 

és családom életére nézve. Felbá-

torított abban, hogy merjek Isten-

hez odafordulni, mint a fia. Galata 

3:26 „… Mert mindnyájan Isten fiai 

vagytok a Krisztus Jézusban való 

hit által. Mert akik Krisztusba ke-

resztelkedtetek meg, Krisztust 

öltöztétek fel…”  

 

(Folytatás a 6.oldalon) 



4. oldal 

Bemerítési ünnepély 2013. jún. 16. 

REMÉNYSÉG 

Nagy készülődés előzte meg 
ünnepélyünket, hiszen ezen a va-
sárnapon három gyülekezet - 
Pécs-Somogy, Mohács, Pécs- 
Menedék - testvérisége gyüleke-
zett össze, hogy tanúi lehessenek 
azok bemerítésének, akik hitüket 
megvallva állnak a gyülekezetek 
elé. Hálásak vagyunk az Úrnak a-
zokért a testvérekért, akik a kö-
zösen megtartott ünnepélyes is-
tentiszteleten álltak fehér ruhában 
a gyülekezet előtt. Különböző uta-
kon és módokon szólította meg 
mindhármukat a Szentlélek. 

Marton Ildikó - Hívő családba 

születve is meg kellett látnia, hogy 
szüksége van személyes közös-
ségre Jézus Krisztussal. Bár szü-
lei hitélete vonzó és példa volt 
számára, mégis várt a döntéssel.  
Isten szólítgatta őt istentiszteleti 
és házi csoportos együttlétek so-
rán, hívő testvérén keresztül is, de 
az áttörést egy álom üzenete és fi-
gyelmeztetése hozta el számára. 
Különféle vészterhes képek je-
lentek meg előtte, ami vár erre a 
földre és lakóira. Mindez Jézus lát-
ható eljövetelét és Isten bűnös vi-
lág feletti ítéletét juttatta eszébe. 
Életének állapota sírásra kész-
tette, - vajon készen áll-e megállni 
az Igaz Bíró előtt?! S most már az 
álomból felserkenve folytatta to-
vább a sírást. Kiöntötte szívéből 
az őszintén megbánt és megsi-
ratott dolgokat, majd bocsánatot 
kért és kapott mindenért. Most 
már ő is a Krisztus testéhez kívánt 

csatlakozni. Ahhoz a néphez, a-
mely nép nem a vészterhes ké-
peket és a szörnyű ítéletet várja, 
hanem Isten Fiának a gyülekezet-
ért történő láthatatlan, s mégis va-
lóságos és dicsőséges eljövetelét. 
Bemerítésén boldogan énekelték 
férjével együtt: „Elveszett voltam 
boldogtalan, békétlen és nyug-
talan. Jézusom megtalált és fel-
kutatott, azóta boldog vagyok..” 

Csatlós Sámuel - Ő is hívő 

családban nevelkedett, de Isten 
nélkül akart boldogulni ebben a vi-
lágban. Édesanyjának néhány év-
vel ezelőtti súlyos betegsége és 
elköltözése mély nyomokat ha-
gyott benne. Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy az Úr hazahívja, a csa-
lád a betegágy mellett imádkozott, 
búcsúzott az Úrnál történő találko-
zás reményében. Az utolsó tekin-
tetek, szavak, az Istenben meg-
nyugvó és elpihenő anyai szív re-
ménysége és bizonyossága, ki-
törölhetetlen maradt a fia számá-
ra. Innentől kezdve várta, hogy ad-
jon Isten neki is élő hitet. Az Úr az 
eltelt évek alatt sok féle módon 
mutatta meg előtte jóságát, védel-
mét, amit utólag, mind felismert. S 
miközben ő is járt az alkalmakra, 
Isten megajándékozta őt azzal, a-
mire vágyott. Egy különleges lelki 
együttlét során, Istennek egy em-
bere, aki nem ismerte őt, imád-
kozott érte. S azon az estén élő hi-
tet nyert az Úrban. Most már a 
legfontosabb törekvése, hogy éle-
tének minden megnyilvánulá-sával 

Istenre mutasson. Alázatosan sze-
retne járni és szolgálni az Urat. 
Bemerítésének alkalmán a Tordá-
ról érkezett fiatalok éneke meghitt 
érzéseket és hálakönnyeket csalt 
ki a testvériség szeméből. „Imája 
égbe szállt, meghallgatást talált. 
Ó, mondd meg néki, hogy tiéd 
vagyok. Majd én is fönn leszek, 
Vele örvendezek. Óh, mondd meg 
Jézus, hogy tied vagyok…” 

Románné Döme Éva - Egy 

hosszú, éveken át tartó lelki fo-
lyamat indult el életében, amikor 
2000-ben egy hetes sátoros evan-
gélizációt tartottunk Pécsett. Zsu-
zsa lánya, aki ekkor már hívő fiatal 
volt, nagyon szerette volna, ha é-
desanyja is eljön ezekre az esték-
re. Imája gyümölcsöt hozott, mert 
a napokig tartó eredménytelen 
kérlelés után, végül az utolsó es-
tén megjelent Évike. Azon az es-
tén Révész Árpád evangélista 
testvérünk hirdette az igét, és Is-
ten megérintette az édesanya lel-
két. Elhangzott, hogy Isten min-
denkinek felkínálja a kegyelmet, 
de a mi döntésünk, hogy el-
fogadjuk-e. Elhangzott a kérdés is: 
„Akarsz-e Isten gyermeke lenni?” 
Ő is elmondta a megtérők imáját, 
majd kiment a kereszt alá. Elkez-
dődött hát a folyamat. Most már 
látja, hogy Isten hordozta a tenye-
rén eddigi élete során is. Isten 
munkáját és időzítését látta abban 
is, hogy az Úrban bízó szívvel és 
szeretettel gondozhatta később 
beteg férjét. Felejthetetlen maradt 
benne az, ahogy lányuk, édes-
apjának a súlyos betegsége so-
rán, mindkettőjük felé mond-
ta:..”nem értitek, hogy a Menny-
ben is veletek akarok lenni!” 
Örömmel indult el többször is a 
barátkozók alkalmain. Szívesen 
vette, hogy Francois Buodreau, 
angol házi csoportot vezethetett 
az otthonában.  Eközben Isten e-
rősítette és sok-sok ige, igazság, 
világosság ragyoghatott fel szí-
vében. Amikor pedig megértette, 
hogy itt ezen a földön, még nem 
leszünk teljesen készek és tö-
kéletesek, nem várt tovább, kérte 
a bemerítését. 



5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Bemerítési ünnepély – folytatás az előző oldalról  

Szívből örülünk új testvé-
reinknek, és tovább imádkozunk 
értük, hogy velünk együtt legyenek 
alkalmas eszközök az Úr kezében.  

Szeretnénk itt is megköszönni 
azt, hogy immár második alkalom-
mal adott helyt a Menedék gyüle-
kezet bemerítési alkalmának a 
pécs-somogyi gyülekezet. Kö-
szönjük a testvéreknek és lelki-
pásztoruknak a befogadó szere-
tetüket. 

 
Ficsor Fanni a mohácsi gyüle-

kezetből érkezett, mint hívő szülők 
gyermeke. Gyermekkorától hallotta 
Isten igéjét, de el kellett jöjjön az ő 
életében is, amikor rádöbbent, 
hogy nem elég a hívő szülők hite, 
neki is szüksége van Jézus Krisz-
tusra, mint személyes Megváltójá-
ra. Erről tett bizonyságot az egész 
gyülekezet előtt. 

Nyári György és Zsuzsa né-
hány éve költözött Pécs-So-
mogyra, ahol hamarosan össze-
találkozott az újság kihordóval, aki-
ben egy régi munkatársát fedezte 
fel. Beszélgetésük folyamán ki-
derült, hogy ő a baptista gyüle-
kezetbe jár. Testvérünk meg is hív-
ta őket egy istentiszteletre, mely 
meghívást szívesen el is fogadtak. 
Eljöttek, aztán ott maradtak. Tet-
szett nekik a közösség, jól érezték 
magukat, majd elkezdtek járni 
rendszeresen is a gyülekezeti al-
kalmakra. Közben hallották, hogy 
törekvők alkalmát tartja a lelki-

pásztor. Érdeklődve kérdezték, 
hogy ott mi történik. Amikor meg-
tudták, örömmel jelezték, hogy ők 
is szeretnének csatlakozni a meg-
térők csapatához. Időközben tanúi 
voltak a decemberi bemerítésnek 
és láthatták, hallhatták, hogy Isten 
hogyan munkálkodott mások éle-
tében. Isten így vonzotta őket mind 
közelebb a gyülekezethez. Az el-
rontott élet immár a múlté. Ők újat 
kezdtek Krisztusban. 

Zsolnai Csaba – útja sok aka-

dályon keresztül vezetett el a gyü-
lekezetig. Isten egy kórházi ke-
zelés folyamán szólította meg e-
gyik betegtársán keresztül, aki e-
gyik este egy gyülekezeti alka-
lomra ment el megoldást keresni 
az összetört életére. Csaba meg-
kérdezte, hogy hova és miért 
megy, majd amikor megtudta, ő is 
elkísérte. Itt megtudta, hogy laká-
sához közel is van baptista gyü-
lekezet. Így jött el két évvel ezelőtt 
egy istentiszteleti alkalomra. Az i-
dők folyamán Isten őt is szólítgatta, 

de ő kemény maradt. Bár jött az 
összejövetelekre, de tovább lépni 
nem akart. Többször is látta mások 
döntését, bemerítését, hallotta bi-
zonyságtételüket, míg aztán az év 
elején végre ő is döntést hozott. 
Nem akar csupán szemlélője lenni 
mindennek, hanem átélőjévé akar 
válni. Így indult ő is a törekvők al-
kalmán, ahol aztán Isten leleplezte 
mindazt, ami benne rendezetlen 
volt. Bűnei bocsánatát megtalálva 
állt a gyülekezet előtt és vallotta, 
hogy Isten Fia érte is meghalt a ke-
reszten. 

Ildikó, Sámuel és Éva testvérek 
a pécsi Menedék gyülekezetnek, 
Fanni a mohácsi gyülekezetnek, 
míg Csaba, György és Zsuzsa pe-
dig a pécs-somogyi gyülekezetnek 
lettek a tagjai. Életükre Istenünk 
áldását kívánjuk. 

A bemerítéseket Vágó István és 
Tóth Zoltán lelkipásztorok vé-
gezték. Az ige üzenetét Dan Zoltán 
és Vágó István testvérek hirdették 
a népes gyülekezetnek. 
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Élménybeszámolók... — folytatás a 3. oldalról 

Pár gondolatot, ami megfogal-

mazódott bennem a konferencián 

szeretnék leírni. 

A fiak egészen másként kérnek 

az apjuktól, mint mások.  Amikor el-

jutottam odáig, hogy tudtam, hogy 

Isten fia vagyok teljesen más lett a 

viszonyom Istennel. Megértettem 

azt, hogy az Atya folyamatos taní-

tása mellett arra vár, hogy felnőj-

jünk, és csecsemőkből fiakká vál-

junk, akik képesek felvenni a harcot 

a gonosszal. Itt a földön sem küld-

jük a csecsemőket a harcba, ha-

nem tanítjuk, etetjük őket addig, a-

míg fel nem nőnek és képesek 

lesznek önálló felelősségteljes dön-

téseket hozni. Galata 4:1: ”Azt 

mondom pedig, hogy ameddig az 

örökös kiskorú, addig semmiben 

sem különbözik a szolgától, jóllehet 

ura mindennek…” 4:3” Így mi is, a-

mikor kiskorúak voltunk a világ ele-

mei alá voltunk vetve szolga-

ságra…” 

Én eldöntöttem, hogy Istenből 

sokkal többet akarok megismerni 

és nem akarom, hogy a világ/bűn 

szolgája legyek. Ebben a felis-

merésben segített és vezetett elő-

rébb Révész Szilvia testvérnő, aki-

ért nagyon hálás vagyok Istennek! 

 

Novák Gyöngyi  

Hogy beszélünk-e Istennel, azt 

csak mi tudjuk. Merjünk őszintén 

beszélni a társainknak a problé-

máinkról. Beszélünk Istenről, de 

nem beszélünk Vele. Tudatosan 

törekedjünk arra, hogy beszél-

gessünk Istennel! 

Legyünk őszinték Istennel! Nem 

baj, ha haragszunk Rá, de mondjuk 

el Neki, hogy miért.  

Ha Istennel nincs jóviszonyunk, 

akkor mindennek vége. Töreked-

jünk a szoros kapcsolatra Vele! 

Áradjon rólunk, hogy jóviszonyban 

vagyunk Istennel. 

Vajon mennyi időnk van Rá? 

Az imádságról: Nagyon fontos, 

az őszinteség, nem a formán múlik, 

hogy áldás lesz-e, vagy sem. Az 

imádság ajtót nyit Istenhez. Gyako-

roljuk ezt minden nap! 

Madarászné Ancsa 

Ő Ficsor Abigél, aki a Ficsor és a 

Ferencz család legifjabb tagja. 

2013. 07.21-én született. Gyönyörű 

mosolygós baba, 3950 grammal, és 54 

cm-rel érkezett. 

Istenünk áldását kívánjuk a család-

nak, adjon sok erőt, bölcsességet a 

lányok neveléséhez!  

 

Öt nap alatt angolul! 

  

A cím ne tévesszen meg senkit! 

Nem egy újabb csoda nyelvtanfolyam 

hirdetéséről van szó. Sokkal inkább 

arról, hogy szeretnék egy rövid él-

ménybeszámolón keresztül a gyüleke-

zetnek betekintést adni, hogy mi is 

zajlott abban a bizonyos angoltábor-

ban, amin tolmácsként, öt napig vehet-

tem részt a Mohács melletti falucskák-

ban.                                                                       

Hétfőn korán reggel indultunk a 

Pécs-Somogyi Baptista imaház elöl, 

autókkal és mikrobuszokkal. Tanárok, 

tolmácsok, segítők valamint a Sze-

retetszolgálat munkatársai utaztunk 

együtt. Versendre és Kölkedre tartot-

tunk. A tanárok amerikaiak, Texas 

államból érkeztek, hogy a helyi, főként 

roma származású gyerekeket tanítsák 

az angol nyelvre. Egyből beszélgetés-

be is elegyedtünk és pár perc alatt 

meg is találtuk a közös hangot, ami 

véleményem szerint nagyon fontos, 

hogy hosszú távon jól együtt tudjunk 

működni, hiszen el-végre mi vagyunk a 

magyar hangjuk. Én a Kölkedi csapat-

tal tartottam. Útközben már előre felké-

szítettek, hogy 7 és 12 év közötti kor-

osztályról van szó és ezek a gyerekek 

tíz percnél tovább nem képesek egy-

helyben megülni és folyamatosan fi-

gyelni, valamint, hogy náluk az adott 

szónak nincs jelentősége és mindent 

képesek az utolsó pillanatban felülírni, 

így az sem biztos, hogy egyáltalán 

eljönnek a táborba. 

Istennek hála, a létszám felülmúlta 

a várakozásainkat.  

(folytatás a 9. oldalon) 
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Visszaemlékezés 

Mindig örömteli és felemelő 

érzés, amikor gyülekezeteink-

ben vannak, akik hitre jutva, 

bűneiket megbánva, hitük val-

lomására bemerítkeznek. Így 

történt ez 60 éve, 1953. július 

5-én gyülekezetünkben is, ami-

kor heten bemerítkeztünk lelki-

pásztorunk Laub János tv. ál-

tal. Név szerint a következők 

voltak: Békési József, Deák 

Márta, Leitkom Mária, Nagy 

Erzsébet, Novák Teréz, No-

vák Sebestyén, Sajti Erzsébet. 

Már csak  négyen vagyunk az 

élők sorában. Ketten a gyüle-

kezetünkben élünk, egy Kali-

forniában és egy Komlón. Na-

ponkénti imádságom, hogy lás-

sam meg és végezzem hűsé-

gesen azt a munkát, ami rám 

van bízva. 

Egy másik évforduló, ami 

30 éve történt, 1983. július 5-

én. Délután férjem, ott-

honunkban rosszul lett. Déle-

lőtt nagyon meggyőzően, han-

gosan énekelte, a „Hozzád 

kiáltok Istenem” kezdetű éne-

ket, … mentő karod  nyújtsd ki 

nekem, fogadj, amint vagyok. 

Fogadj, amint vagyok, igen 

amint vagyok! Te üdvözítőm 

vagy Uram, fogadj, amint va-

gyok!”  

Akkor július 10-én gyüleke-

zetünkben vendégeink voltak. 

A gyulai gyülekezet énekkara 

és fúvószenekara szolgáltak 

köztünk, ami szép alkalom volt. 

Számomra szomorú volt, mert 

férjem kórházban volt. Délután 

a fúvószenekar befejezésül azt 

az éneket játszotta: „Isten áld-

jon  míg viszont látunk”, amikor 

már nagyon fojtogatott a sírás, 

de jóleső érzés volt, amikor 

egy kedves testvérnő a hátam 

mögé jött és átkarolt.  Aztán 

ahogy a gyulai testvérek haza-

értek, még azon az éjszakán 

hajnalban, 5 napi esz-

méletvesztés után július 11-én 

férjem elköltözött az élők so-

rából. Hiszem, hogy a mennyei 

hazába. És hiszem, hogy ott a 

túlsó parton vár rám, gyerme-

keimre és unokáimra.  Egy 

versrészlet jut az eszembe.  

„Nem sírunk, mert nem örök a 

válás, hitünk erős, hogy lesz 

viszontlátás.”  És ezzel a hittel 

tekintünk a jövőbe.  

Még a Békehírnökkel kap-

csolatban szeretnék pár mon-

datot leírni. Új postásunk van 

és hozza a Békehírnököt, ami-

kor esedékes.  Legutóbb is jön 

és mondja, hoztam a szokásos 

csomagot. Azt mondja: hogy 

„megkérdezhetem, mi van e-

zekben a csomagokban?”  

Mondtam, hogy az egyházi új-

ságunk, úgy hívják, hogy Bé-

kehírnök. Azt mondja: „nem 

kaphatnék a régebbi számok-

ból néhány példányt?”  Aztán 

néhányat összeszedtem és 

odaadtam neki.   

Imádkozzunk azokért, akik 

akár a Békehírnököt, vagy más 

hitélettel kapcsolatos újságot 

olvasnak, hogy megértsék mi 

Isten üzenete számukra. 

János 3:17.  „Mert nem a-

zért küldte az Isten az ő Fiát 

a világra, hogy kárhoztassa 

a világot, hanem hogy meg-

tartassék a világ általa.”  

Novák Erzsike  

Minden negatív dologra, 
Istennek van egy 
pozitív válasza: 

 
Te azt mondod: Ez lehetetlen 
Isten mondja: Minden lehetséges! 
 
“mert az Istennek semmi sem lehetetlen. ”

 Lukács 1:37 
 
Te azt mondod: Túl fáradt vagyok 
Isten válasza: Én adok neked nyugalmat! 
 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 

és én megnyugvást adok nektek.” 
 Máté 11:28 

 
Te azt mondod: Senki sem szeret engem 
Isten válasza: Szeretlek téged! 
 
„és mi ismerjük és hisszük azt a szerete-
tet, amellyel Isten szeret minket.” 1.János 

4:16/a 
 
Te azt mondod: Én nem tudok menni 
Isten mondja: Az én kegyelmem elegendő 
 

/2 Kor. 12:9 , Zsolt. 91:15/ 
 
Te azt mondod: Én nem vagyok képes 
átlátni a dolgokat 
Isten mondja: Én irányítom a lépéseidet!  

/Péld. 3:5-6/ 
 
Te azt mondod: Én ezt nem tudom meg-
csinálni 
Isten mondja: Te meg tudsz tenni min-
dent!  

/Fil. 4:13/ 
 
Te azt mondod: Én nem vagyok képes rá 
Isten mondja: Én képes vagyok rá!  

/2 Kor. 9:8/ 
 
Te azt mondod: Ez nem éri meg nekem 
Isten mondja: Én a javadra fordítom!  

/Róm. 8:28/ 
 
Te azt mondod: Nem tudok megbocsájta-
ni magamnak 
Isten mondja: Én megbocsájtok neked!  

/1 Jn. 1:9 , Róm. 8:1/ 
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 Versendi és Kölkedi Angol Tábor 2013. 

Az elmúlt hónapban, többen a 

gyülekezetből Versenden, vala-

mint Kölkeden jártunk, ahol 2013. 

június 24. és 29. között angol 

tábor került megrendezésre. 

  Az iskolákat 2012. szep-

tember 1-jétől a Baptista Szere-

tetszolgálat tartja fenn. Az is-

kolában tanulók 90%-a hal-

mozottan hátrányos helyzetű. E-

zen állapotok miatt a Baptista 

Szeretetszolgálat angol tábort 

szervezett nekik, amelyhez egye-

nesen az Egyesült Államokból 

azon belül is Amarillo, valamint 

Dallas Texas-ból érkeztek az 

anyanyelvű tanárok.  A gyere-

keknek a táborban való részvétel 

ingyenes volt.  

Hat amerikait fogadhattunk, 

két házaspárt Carter és Sue 

Kelly-t, Ann és Larry Heard-öt, 

valamint Janes-t és –Lynel-t. A 

tanítókat a somogyi gyülekezet 

tagjai látták vendégül. Nagyon 

meg voltak elégedve a szállá-

sukkal, de talán legfőképp a ma-

gyar ételekkel.  

A tanulóknak csupán német 

nyelv tanulására van lehetőségük 

az iskolában, angolul soha egyi-

kük se tanult. Éppen emiatt volt a 

gyerekeknek is egy nehéz meg-

próbáltatás ez a tábor. 5 nap a-

latt kellett megismerkedniük egy 

új nyelv alapjaival. Ezért a kom-

munikációhoz elengedhetetlen 

segítséget nyújtottak a tolmá-

csok. 

Versenden, Fischer András, 

Stefánovits János és Ferencz 

Szilárd végezték a szolgálatot, 

Kölkeden pedig: Misota Ricsi. 

Nagy segítséget jelentettek az 

iskolák tanárai, valamint az ifjú-

ságunkból Madarász Barbara és 

Novák Dorottya.  

A tábori foglalkozásokban 

csak Versenden összesen 29 

gyerek vett részt. Minden nap 

délelőtt a gyerekek megismer-

kedtek egy bibliai történettel, a-

melyet először az egyik oktató 

angolul olvasott fel, majd a for-

dítók (lefordították, hogy a gyere-

kek is megértsék. 

A nap folyamán két csoport-

ban folyt az oktatás, mely során 

alap kifejezéseket, szavakat pró-

báltak megtanítani, az angolt 

még sosem tanult hallgatóság-

nak több, kevesebb sikerrel. Vol-

tak, akik komolyan vették és még 

a szünetet is feláldozták a tanu-

lásra, de voltak, akik csak 

„élvezték” a tábort.  

Délben közösen ebédeltünk 

az iskola menzáján. 

Miután visszatértünk, a tan-

termekbe, közös beszélgetések 

voltak, szavak tanulása. 

Minden nap sorra került egy 

tanító, aki elmondta a bizony-

ságtételét. Természetesen a sok 

tanulás után a foci, kézműves 

foglalkozások és játékok se ma-

radhattak el.  

A pénteki nap programja 

rendhagyó volt. A táborvezetők 

kitalálták, hogy délután behívják 

a gyerekek szüleit, hogy megmu-

tathassák a kis nebulók mit tanul-

tak. A műsor 16 órakor kezdő-

dött, először közösen angolul é-

nekeltünk a tábor folyamán a 

gyerekek 5-6 angol dalt tanultak 

meg, majd a gyerekek 3 fős cso-

portokban együtt elmondtak 1-1 

bibliai aranymondást. 

Ezt követően a tanulók be-

mutatták angol írási képessé-

geiket. A hét folyamán megtanul-

tak pár angol mondatot, például 

hány éves vagy? és rá a vá-

lasz. Az egyik amerikai tanár a 

gyerekeknek feltette a kérdé-

seket (véletlenszerű sorrendben), 

majd a gyerekek írásban adtak rá 

választ. 

Végezetül mindegyik gyerek 

emléklapban részesült, sikeresen 

teljesítették az angol tábort! 

A versendi igazgató - Tutti 

Gábor- elmondása szerint jövőre 

is terveznek ilyen angol tábort, 

illetve német táborokat! Mi is na-

gyon jól éreztük magunkat, re-

méljük, hogy jövőre újra együtt 

tölthetünk egy hetet! 

Ferencz Szilárd és  

Fischer András  
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Angol tábor és  
ami vele kapcsolatban eszembe jut 

A részt vevők közösen meg-

egyeztek abban, hogy nagyszerű 

élmény volt ez az 5 nap. Minden-

képp szeretnénk megköszönni 

Barbarics Péter munkáját (Bap-

tista Oktatási Központ), aki a szer-

vezésben vállalt sok munkát ma-

gára. Utolsó nap meg is láto-gatott 

minket a táborban és már a jövő 

évi táborokat tervezgettük. Igen, 

szeretnénk egy angol és egy né-

met nyelvű tábort. 

Szeretnék köszönetet mon-

dani a két amerikai házaspárnak, 

akik rendkívül odaadóan foglal-

koztak gyerekeinkkel. Igaz taná-

rok, nyílt és meleg szívű embe-

rek. Önkéntesek, azaz saját pén-

zükön jöttek hozzánk és tanítottak. 

Köszönet a Pécs-Somogyi 

Baptista Gyülekezetnek! Tóth Zol-

tán lelkész és segítő csapata szin-

tén kemény munkát végzett: szállí-

tás, szállásolás, fordítás és tolmá-

csolás. Úgy gondolom, hogy az 

eddigi jó kapcsolatunk a gyüleke-

zettel  még szorosabb lett. 

      Köszönet jár Szepes Péter 

igazgató úrnak (Pécsi Baptista 

Szeretetotthon), aki szorult hely-

zetünkben azonnal segítséget a-

dott. A Szeretetotthonnal való 

együttműködésünkről még külön is 

szeretnék szólni. 

Megköszönöm kollégáimnak, 

akik minden nap plusz progra-

mokkal fűszerezték a tábor a-

múgy is jó hangulatát. Köszönöm 

a technikai személyzetnek, hogy 

minden nap tiszta volt az iskolánk 

és mellette a ruhaosztást is lebo-

nyolították, aminek szintén jó 

visszhangja lett. Köszönjük Laci-

nak is a sok figyelmet és munkát, 

hiszen volt mit intézkedni, má-

solni, szervezni. 

És természetesen köszönet a 

szülőknek, akik nem csak elen-

gedték, hanem következetesen 

figyelemmel is kísérték a hét ese-

ményeit. Úgy gondolom, hogyha 

továbbra is ilyen projektekben is 

együtt fognak működni az isko-

lával, akkor ebből a csapatból, 

akik a két táborban részt vettek, 

egy új generációt tudunk kine-

velni. Ez a cél! 

Isten áldjon mindenkit, aki tett 

a két táborunk sikeres lebo-

nyolításáért. 

Mindenkinek kívánok kellemes 

nyarat Isten áldásával! 

 

Tutti Gábor  

tagintézmény-vezető 

(folytatás a 6. oldalról) 

A gyerekek szép számmal el-

jöttek és élénk figyelmet tanú-

sítottak főként a távoli földrészről 

érkezett tanítók iránt. Hamar elkez-

dődött a játékos nyelvtanulás. A 

szókincsfejlesztés mellett, napról- 

napra, egy- egy bibliai történetet 

ismerhettek meg és aranymon-

dásokat tanulhattak meg. Nagyon 

érdekes volt látni, hogy milyen élve-

zettel tudták beleélni magukat né-

hány szereplő személyébe és elját-

szani a történeteket. Jó volt fordíta-

ni és közben a személyes kapcsola-

tokat is építeni. A tanároknak kö-

szönhetően olyan érdekes volt min-

den egyes óra, hogy a gyerekek 

figyelmére egyáltalán nem volt pa-

nasz, sőt volt olyan is, hogy akár 

két órát is képesek voltak egy hely-

ben maradni!  

Az utolsó nap végén volt egy al-

kalom ahová a gyerekek elhívták a 

szüleiket, hogy megmutassák nekik 

mennyi mindent tanultak a tábor-

ban. Sorban el is mondták az a-

ranymondásokat, előadtak egy je-

lenetet és még énekeltek is. Ter-

mészetesen mindezt angolul. A 

szülők le voltak nyűgözve és voltak 

olyanok, akik azt mondták, hogy jö-

vőre ne csak egy hétig tartson a tá-

bor, hanem tartson inkább egy hó-

napig!                                                                               

Persze, mindenki tisztában van 

vele, hogy öt nap alatt egyetlen 

idegen nyelvet sem lehet meg-

tanulni. Nem is ez volt a cél. Hanem 

az, hogy kedvet csináljunk az angol 

nyelvhez, de mindenekelőtt, hogy 

elmondjuk az örömhírt a gyerekek-

nek, akik elmondhatják a szüleiknek 

és ez által közelebb kerülhessenek 

Istenhez és a gyülekezethez. A ma-

gam részéről ez az öt nap sok le-

mondással járt, de ismét meg kel-

lett tapasztalnom azt, hogy a végén 

Isten milyen rendkívüli módon kár-

pótolt. Lelkileg feltöltődve mehettem 

haza és sokkal többet kaptam visz-

sza, mint amennyit adtam. A gyere-

kek is sokat tanultak és el kell is-

mernem én is tanultam tőlük.  

Megérte ez az öt nap és a végére 

már ki is aludtam magam!         

Misota Ricsi                                                                                                           
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Hegyi Andrásné Zsuzsa testvérnő életútja  

Hegyi Andrásné született Sajti 

Zsuzsanna 1948. október 29.-én 

látta meg a napvilágot a Pécs 

melletti bányász faluban Va-

sason. Édesapja Sajti Ambrus 

évtizedekig a Pécs-Somogyi gyü-

lekezet vénje és vezetője volt.  

Hét gyermekük közül Zsuzsa 

volt a legfiatalabb. Szülei igye-

keztek példás hívő szellemben 

nevelni mind a hét gyermeküket. 

Zsuzsa így nőtt bele már mint 

gyermek – bibliai szóval – a 

Krisztus testébe a hívők gyü-

lekezetébe. Fiatalon, - Nagy Fe-

renc lelkipásztor szolgálata ide-

jén - nyitotta meg a szívét az Úr 

hívó szavára(…) Így lett a vasasi 

baptista gyülekezetnek és ifjúsá-

gának aktív tagja. 

Szeretett szavalni. Olykor egy 

szívből elmondott verse felért egy 

igehirdetéssel. A Tahi táborban 

ismerkedett meg férjével, és 

hosszú imádságos időszak után 

kötelezték el magukat egymás 

számára, de egyben együtt a 

szent szolgálatra is. 1970-ben 

kötöttek házasságot. Isten öt 

gyermekkel ajándékozta meg ő-

ket, akik mind felnőttek, (…) test-

vérünk kilenc unokájában is gyö-

nyörködhetett. A családban szí-

ve-lelke és gondoskodó angyala 

volt mindenkinek. Az utóbbi évti-

zedben unokáit mint a pásztor a 

báránykáit, úgy terelgette a jó 

útra, és gyengéd  meleg szívével 

szeretgette őket. 

Elköltözött testvérünk minde-

nütt a maga személye megbe-

csülésének tekintette azt, hogy a 

legnagyobbnak, a Mindenható 

Istennek szolgálhat. Hiszen ami-

kor férjével Isten vezetését kérve 

világossá vált számukra, hogy 

Isten egymásnak rendelte őket, 

eldöntötték, hogy az Isten orszá-

gának építése lesz náluk az első 

helyen. Zsuzsa asszony ezt sze-

líden, készségesen, egyéniségé-

ből adódó fegyelmezett pontos-

sággal és szorgalommal végezte 

a legutóbbi időkig, március kö-

zepéig, kórházba kerüléséig. Fér-

jének imatársa, munkatársa, a 

szent szolgálatban egyenrangú 

partnere és támasza volt, vala-

mint családjának minden terü-

leten önzetlenül szolgáló közép-

pontja és tiszta életével példa-

képe. Mindenkiről mindig csak jót 

feltételezett. 

Zsuzsa néni halk volt, ide-

genkedett attól, hogy a közép-

pontba kerüljön. Értékei nem vol-

tak látványosak, hanem mélyek 

és igazak. Férjének nem csak 

lelkipásztori feladataiban volt tár-

sa, a családlátogatás, a lelki-

gondozás területén, hanem teo-

lógiai tanító munkájában is.  Akár 

népszerű írásról, például Béke-

hírnök cikkről volt szó, akár teo-

lógiai tanulmányról, ezt mindig 

mindketten átolvasták mielőtt 

sajtóba küldték. Okos megjegy-

zéseivel csiszolgatta azokat, 

hogy ami szent tudomány, az 

egyben érthető is legyen. 

Eltávozása megrázóan tragi-

kus hirtelenséggel történt. Hiszen 

Zsuzsa asszony mindig jó erőnek 

és egészségnek örvendett. Élet-

kedve töretlen volt, egész életé-

ben szinte sohasem volt beteg, 

kórházba kerülése előtt sem. Egy 

apró epekő eltávolítása érde-

kében olyan beavatkozást java-

solt a háziorvosa, ami műtétnek 

is alig volt nevezhető. Ebből na-

gyon komplikált három hónapig 

tartó gyötrelmekkel teli kórházi 

kezelés következett, ami több-

szöri műtét után végül a sok 

szenvedéssel járó földi lét végé-

hez vezetett. Zsuzsa asszony 

végigjárta a maga Golgotáját. De 

hisszük, hogy számára is – mára 

már - igaz a mi Urunk Jézus 

Krisztus ígérete: „Aki nekem szol-

gál engem kövessen, és ahol én 

vagyok, ott lesz az én szolgám is, 

és ha valaki nekem szolgál, meg-

becsüli azt az Atya.” (Jn 12:26). 

 

Forrás: http://www.baptist.hu/

hu/olvasnivalok/lelki-irasok/egyeb/

hegyi-andrasne-zsuzsa-asszony-

eletutja/ 
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A cirkuszi bohóc 

A történet egy cirkuszról 

szól, ami egy napon kigyulladt. 

A cirkuszról átterjedt a tűz a 

környező mezőre is, és már a 

közeli falut is veszélyeztette. A 

cirkuszigazgató látta, hogy a 

falu elpusztulhat lakóival e-

gyütt, ha valaki nem figyel-

mezteti őket, ezért kérte, hogy 

valaki azonnal induljon, és fi-

gyelmeztesse az embereket a 

közelgő veszélyre. Erre a bo-

hóc felpattant a biciklijére jel-

mezestül, és azonnal letekert a 

faluba. Amikor leért, akkor 

hangosan kiáltozni kezdett az 

utcán: "Mindenki meneküljön, 

mentsétek az életeteket, hatal-

mas tűz közeleg!" - ordította 

teli torokkal. 

A kíváncsi falusiak felfi-

gyeltek a bohóc kiabálására, 

de csak nevettek rajta, és nem 

vették komolyan! A bohóc újra 

és újra kiabált, de az emberek, 

vagy nevettek, vagy egyked-

vűen továbbsétáltak! 

A bohóc látta az emberek 

reakcióit, ezért elkezdett kö-

nyörögni, hogy meneküljenek. 

De így sem vették komolyan. 

Végül már nem találták vicces-

nek, és morgolódva mindenki 

visszament a dolgára. A tűz el-

érte a falut, hatalmas pusztí-

tást végzett, és sokan meg-

haltak! 

A bohóc, könnyes szem-

mel, szomorúan nézett maga 

elé, és szívét a fájdalom járta 

át, hogy senki sem vette ko-

molyan. 

Gondold csak végig! A lelki-

pásztorokra és papokra sok 

ember úgy tekint, mint a bo-

hócokra. Nem veszik őket ko-

molyan, mert nevetségesnek 

gondolják őket, mivel az Isten 

üzenetének a hirdetésére ál-

dozzák életüket. 

Emiatt nekünk is, (neked is) 

hétköznapi keresztényeknek 

hirdetnünk kell az örömhírt, az 

Isten üzenetét, hogy minél 

több ember szíve megnyíljon, 

és befogadja Jézus Krisztust! 

 

Ferencz Tibor 

Reménységgel búcsú-

zunk 

Sorrendben harmadik gyermekünk 

a kicsi Zentai Johanna 2013. június 

6-án 18.45-kor született Egerben. 

Nevének jelentése: Isten kegyelmes! 

A babánál az élettel össze nem 

egyeztethető rendellenességet, s en-

nek következtében számos be-

tegséget, gyengeséget diagnosz-

tizáltak, mi azonban Istenre néző hit-

tel és tiszta lelkiismerettel válalltuk őt. 

Hittel imádkoztunk, reménykedtünk 

mennyei Atyánk, az embert formáló, 

teremtő Úr gyógyításában, Ő azon-

ban másképp döntött, és a komp-

likációk, nehézségek nélküli születést 

követően, június 7-én hajnalban a 

debreceni gyermekklinika speciális 

osztályáról magához vette Johannát. 

Jézus mondta: „Engedjétek hoz-

zám jönni a kisgyermekeket, és ne 

tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Is-

ten országa.”  Második kislányunk 6,5 

órát élt itt a Földön, és hitben meg va-

gyunk győződve arról, hogy e rövid 

szenvedés után a lehető legjobb hely-

re került! Ott él örökké, ahol nincs fáj-

dalom és nincs betegség, napra sincs 

szükség, mert az Isten dicsősége be-

tölt mindent. Azokra is vár ez a hely, 

akik szeretik Istent és engedel-

meskednek neki, hiszen Jézus így 

tanított minket:”...úgy szerette Isten a 

világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.”  

Johanna apró életének egyik célja 

biztosan az, hogy erre az örömhírre 

felhívja barátaink, ismerőseink figyel-

mét is. A kicsi várása, születése, a 

földi búcsúzás megélése közelebb vitt 

bennünket egymáshoz és Istenhez is. 

Mennyei Édesatyánk békessége be-

tölti életünket, szent és bölcs akara-

tában megnyugszunk, így fájda-

lommal ugyan, de a biztos találkozás 

tudatában intünk búcsút kis-

lányunknak.  

Üdvözlettel és szeretettel: 

Zentai László és Réka 

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtői a következő személyek vol-

tak: Ficsor Fanni, Ficsor Noémi, Kapus Debóra, Kapus Benjámin, Kapus 

Dorkás, Tóth Zsófia, Madarász Dezső. A megfejtők jutalmat kaptak. 
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Visszapillantó 
Eseménynaptár 

 

Augusztus 21-24 között gyer-

meknapokat szervezünk gyüle-

kezetünkben a körülöttünk lévő 

gyermekek számára 

 

Augusztus 31-én menyegzőre 

készülünk: Weigert Dominik és 

Novák Évi kötnek házasságot a 

Derűs utcai pünkösdi imaházba. 

 

Szeptember 1-jén délután tan-

évnyitó istentiszteleti alkalmat 

tartunk iskolába induló diákjaink-

nak. 

 

Szeptember 29-én hálaadó 

ünnepélyre készülünk. 

 

Október 13-án a Soltvadkerti 

gyülekezet meghívásának te-

szünk eleget. 

 

November 3-án az őskeresz-

tyén testvérek meghívására 

gyülekezetükben szolgálunk. 

Gyülekezetünk az elmúlt 

években többször is szerve-

zett kirándulást, hiszen na-

gyon jó közösségépítő sze-

repe van gyülekezeti éle-

tünkben. Fiataljaink is sok-

szor kiruccannak, kirándul-

nak. A tavasz végén így ke-

rült sor egy éjszakai kirándu-

lásra a Zengőre. Az immár 

többször megmászott hegy 

mindig új kihívást jelent szá-

mukra. Az éjszaka csend-

jében azonban teljesen mást 

lát az ember. Aztán a csúcs-

ról letekinteni és látni lakó-

környezetünket, az meg kü-

lönösen szép. 

 Június 1-jén nem 

csak az ifjúság tett kirán-

dulást, hanem azt kibőví-

tettük az egész gyülekezetre 

és Ausztriába a Medve szur-

dok megtekintésére vállal-

koztunk. Félve indultunk el, 

hiszen idehaza napok óta e-

sett az eső. Ezen a napon a-

zonban az Alpokban gyö-

nyörű időjárás volt. Több 

mint 50 fő indult el ezen a 

reggelen a busszal, kicsik és 

nagyok egyaránt, hogy ezt a 

mély szurdokot megtekintse. 

Különös szépsége e völgy-

nek a számtalan vízesés, 

melyet hidak, lépcsősorok 

hálóznak be minden irány-

ból. Miközben kihívás az út 

megtétele is, az ember elfe-

lejti azt látva, hogy milyen 

gyönyörű mindaz, amit Isten 

alkotott. A csapat jó részével 

felmentünk a völgy fölé e-

melkedő csúcsra is, mely 

még tiszta havas volt. Szá-

munkra szokatlan e látvány 

június elején. 

  Június 16-án be-

merítésre gyűltünk össze a 

mohácsi, valamint a Pécs-

Menedék gyülekezet tagjai-

val és lelkipásztoraival. A há-

rom gyülekezet együtt ünne-

pelt és fejezte ki háláját Isten 

előtt. Az este folyamán e-

gyütt járultunk az Úr aszta-

lához is. 

 Június 24-től angol-

tábort szerveztünk a kölkedi 

és a versendi iskolában. A-

merikai tanárok érkeztek kö-

zénk, akik a gyermekek ta-

nításában kivették a ré-

szüket. A tolmácsolás mun-

kájában fiataljaink vették ki a 

részüket: Misota Ricsi, Fe-

rencz Szilárd, Fischer And-

ris, Stefanovics János és 

Tóth Zoltán. Örülünk, hogy 

jól megszervezve sikerült e 

hetet lebonyolítani. 

 Július 7-én délután a-

ratási ünnepélyünk volt, me-

lyen a fizikai aratáson túl 

Istenünk sürgető felhívására 

is hangsúly tevődött. Az ara-

tás ideje elközelgetett. Jézus 

szerint fehérek a mezők, ké-

szek az aratásra. Nekünk 

pedig e nagy és nemes mun-

kában kell kivennünk ré-

szünket. 

  Július 19-én me-

nyegzőre volt hivatalos gyü-

lekezetünk, ahol Tóth Dániel 

és Takács Nikolett kötött há-

zasságot. A menyegzői ige-

hirdetést az édesapa Tóth 

Attila testvér végezte, az es-

ketést pedig Frei Antal lelki-

pásztor vezette. 

 Július 27-én Bikalon 

voltunk együtt egy másik 

menyegzőn. Turbók Gábor 

és Polgár Noémi fogadott 

egymásnak örök hűséget. Az 

igehirdetést D. Nagy Tamás 

pünkösdi lelkipásztor végez-

te, az esketést pedig Tóth 

Zoltán vezette. 


