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Jézust és az apostolokat 
Galileából több asszony is 
kísérte - bár ez János evan-
géliumából nem derül ki, de 
Máté megörökíti: „Volt ott 
sok asszony is, akik távolról 
figyelték mindezt. Ezek Gali-
leából követték Jézust, és 
szolgáltak neki” (Mt 27:55). 
Az asszonyok szemtanúi 
voltak Jézus keresztre feszí-
tésének, és ott voltak a sírba 
helyezésénél is. Az asszo-
nyok egyike Magdalai Mária 
volt. A neve, születésének a 
helyére utal: Magdala a 
Tiberias-tó nyugati részén 
található helység. Magdalai 
Máriát Galileában Jézus 
több démontól is megszaba-
dította, aki ezután elkötele-

zett tanítványa lett.  

Az asszonyok – bár Já-
nos csak Magdalai Máriát 
említi - a hét első napján ki-
mentek a sírhoz. János 
evangéliumából nem derül 
ki, hogy mi okból teszik ezt. 

Márk és Lukács azonban 
utal arra, hogy az asszonyok 
látogatásának célja Jézus 
testének megkenése volt: az 
asszonyok Jézus temetése 
után illatszereket és kenete-
ket vásároltak, majd a tör-
vény szerint megtartották a 
szombatot – tudjuk meg a 
Mk 16:1-ből és a Lk 23:56-
ból. A test bebalzsamozásá-
nak szándéka mutatja, hogy 
az asszonyok Jézus halálát 
visszafordíthatatlan tényként 

fogadták el.  

Az asszonyok több irány-
ból érkeztek a sírhoz – első-
ként Magdalai Mária ért oda 
– és a sírhoz érve látták, 
hogy a követ elhengerítették 
a sírról és a sír üres. Az üres 
sírt tehát először Magdalai 
Mária fedezte fel, aki rémül-
ve rohant a tanítványokhoz a 
hírrel. Mivel a zsidó társada-
lomban az asszonyok szava 
nem számított, így a tanítvá-
nyok kételkedtek. Nem jutot-
tak eszükbe Jézus szavai, 
amit a saját feltámadásáról 
mondott. Nem beszélhetünk 
tehát hitről. Végül két tanít-

vány mégis elindul.  

A sírhoz érkező tanítvá-
nyok, Péter és János, meg-

győződtek Mária szavairól.  

 

(folytatás a 2.oldalon) 



REMÉNYSÉG 2. oldal 

Magdalai Mária behajol a sírba (Jn 20:11-18)- folytatás a címlapról 

János látva, hogy a sír üres, 

és a Jézus testét fedő gyolcs 

és kendő gondosan össze volt 

hajtva, azonnal hitt: „Akkor be-

ment a másik tanítvány is, aki 

elsőnek ért a sírhoz, és látott, 

és hitt” (Jn 20:8). Ha sírrablók 

jártak volna a sírnál, ők nem 

hajtogatták volna össze gondo-

san a gyolcsot és a fejkendőt. 

Az üres síron látszott, hogy aki 

távozott belőle, az méltósággal 

távozott. Jánost tehát a tapasz-

taltak meggyőzték Jézus ígére-

tének beteljesüléséről.   

Mindenki másnak azonban 

több tapasztalatra volt szüksé-

ge ennél. Magdalai Mária gon-

dolataiban sem ébredt fel még 

a feltámadás lehetősége, amire 

utalhat az is, hogy ott maradt 

az üres sírnál és siratta Jézust. 

A siratás közben a sírba beha-

jolva két angyalt lát meg Mag-

dalai Mária. A velük folytatott 

párbeszédből is az derül ki, 

hogy Jézus eltűnt testét siratja 

és keresi, nem gondol a feltá-

madásra -„mert elvitték Ura-

mat, és nem tudom, hová tet-

ték” Jn 20:13).  

Az angyalok Máriához inté-

zett szavai kettős hatással bír-

nak: egyrészt megróják Máriát 

a siránkozásért, másrészt vi-

gaszt nyújtanak azzal, hogy 

Jézus feltámadt: „Feltámadt, 

ahogy előre megmondta” (Mt 

28:6). Mária egyáltalán nem 

vált meglepetté, lenyűgözötté 

vagy akár rémültté a két angyal 

láttára, pedig bármelyik telje-

sen érthető reakció lett volna a 

részéről. Valószínűleg annyira 

vágyakozott Jézus után, hogy 

az angyalok jelenléte nem éb-

resztett semmiféle érdeklődést 

benne.  

A két angyal után maga Jé-

zus is megjelenik Máriának, aki 

először nem ismeri fel őt.  

Magdalai Mária nagyon jól 

ismerte Jézust, most mégsem 

ismerte fel. Talán a könnyektől 

fátyolossá vált szemével nem 

látott elég élesen, de az is le-

hetett az oka, hogy a sötétség-

ből hirtelen nézett a világos-

ságba. A későbbiekben is elő-

fordult, amikor Jézus megjelent 

a tanítványoknak, hogy nem 

ismerték fel:”….Jézus közele-

dett, és csatlakozott hozzájuk. 

De szemük képtelen volt felis-

merni.” (Lk 24:15-16). Elkép-

zelhető, hogy a feltámadás 

után más volt Jézus teste, mint 

előtte? 

A Jézussal – akit Mária ker-

tésznek vél - folytatott beszél-

getéséből is ugyanaz derül ki, 

mint az előbb az angyalokkal 

folytatott beszélgetésből. Mária 

tényleg úgy hitte, hogy valaki 

elrabolta Jézus testét: „...Uram, 

ha te vitted el őt, mondd meg 

nekem, hova tetted, és én el-

hozom.” (Jn 20:15). Azonban 

amikor Jézus másodszor, im-

már a nevén szólítja Máriát, az 

felismeri Jézust, és rögtön meg 

is adja a neki járó tiszteletet a 

„Rabbuni” megszólítással, ami-

nek a jelentése Mester. A meg-

szólítás a használójának a hó-

dolatát és engedelmességét is 

kifejezi. Magdalai Mária tehát a 

Rabbuni megszólítással Jézust 

Mestereként fogadja el, és ön-

magát tanítványként jelenti ki.  

Mária megfogta Jézust (ezt 

fejezi ki a használt igealak: „ne 

érints engem” – már folyamat-

ban lévő cselekvést jelöl), mint 

aki szeretné itt tartani az elve-

szettnek hitt „testet”, vagy talán 

azért, hogy a szemével tapasz-

taltak valódiságát megerősítse 

önmaga számára egy másik 

érzékszervével is – csak akkor 

hihet a szemének, ha meg is 

tudja ragadni azt, amit lát?  

(folytatás a következő oldalon) 

Alekszandr Andrejevics Ivanov: Jézus Krisztus megjelenik Mária-Magdolnának a feltámadás után (1835) 



A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

 

3. oldal 

Magdalai Mária behajol a sírba (Jn 20:11-18) 

Az is elképzelhető, hogy 

pusztán a hódolatát akarta kife-

jezni Mária azzal, hogy átkarol-

ta Jézus lábát. Mindenesetre 

Jézus ezt az érintést visszauta-

sította arra hivatkozva, hogy 

„Ne érints engem, mert még 

nem mentem fel az Atyá-

hoz….” (Jn 20:17). Úgy tűnhet 

Jézus szavaiból, mintha csak a 

mennybemenetele után lenne 

szabad megérinteni őt. Nehe-

zen érthető igazán ezt a kije-

lentés, hiszen a feltámadása 

után – de a mennybemenetele 

előtt – volt rá több példa is, 

hogy megengedte, hogy meg-

érintsék. Így megengedte Ta-

másnak, hogy megérintse, - sőt 

kérte őt -  amikor az nem hitte, 

hogy valóban a feltámadt Jé-

zus áll vele szemben: „Nyújtsd 

ide az ujjaidat, és nézd meg a 

kezeimet, nyújtsd ide a keze-

det, és tedd az oldalamra, és 

ne légy hitetlen, hanem hívő” 

(Jn 20:27). Továbbá Máténál 

olvashatjuk, hogy az üres sírtól 

eltávozó asszonyok is meg-

érinthették Jézust: „Ők pedig 

odamentek hozzá, megragad-

ták a lábát, és leborultak előtte” 

(Mt 28:9).  

A fenti események fényében 

joggal gondolhatjuk, hogy való-

színűleg más okból nem érint-

hette Magdalai Mária Jézust. 

Elképzelhetőnek tartom, hogy 

Máriának Jézus testi jelenléte 

volt nagyon fontos, és megra-

gadásával éppen arra töreke-

dett, hogy e világban tartsa. 

Jézus ezt a törekvést utasíthat-

ja vissza, hiszen a feltámadása 

nem teljes addig, amíg fel nem 

megy a mennybe és az Atya 

jobbjára nem ül. Nem szabad 

megelégedni tehát Jézus félig 

való, nem teljes feltámadásá-

val. Nem arra kell vágyni, hogy 

ezen a világon maradjon, ha-

nem arra, hogy a mennyben 

elfoglalja a neki ígért helyet és 

birtokba vegye a neki ígért or-

szágot.  

Jézus fontosnak tartja, hogy 

a tanítványok értesüljenek fel-

támadásáról, és elküldi Magda-

lai Máriát hozzájuk, hogy hírül 

adja a történteket. Tehát nem 

csupán az üres sírt fedezte fel 

Magdalai Mária elsőként, de ő 

volt az is, akinek Jézus a feltá-

madása után elsőként megje-

lent.  Tehát Mária adta az 

apostolok tudtára azt a fontos 

eseményt, aminek az egész 

világon való hirdetése később 

az ő feladatuk lett. Így vált ő az 

apostolok apostolává.  

Miért így történt? Miért nem 

a tanítványok fedezték fel az 

üres sírt? Miért nem nekik je-

lent meg először Jézus? Külö-

nösen érdekes ez a kérdés at-

tól, hogy éppen egy nő volt az, 

aki az első szemtanúja volt 

ezeknek az eseményeknek. 

Hiszen az akkori zsidó társada-

lomban nem voltak egyenlők a 

nők a férfiakkal. Sem szavazati 

joguk nem volt, sem a tanúval-

lomásuk nem számított per-

döntőnek a bíróságon. Társa-

dalmi helyzetüket nem biztosít-

hatták a személyes értékeiken, 

vagy csupán emberi méltósá-

gukon keresztül. A társadalmi 

helyzetüket csak férjük felesé-

geként, vagy gyermekeik any-

jaként biztosíthatták. Nem me-

hettek be a templom belső ud-

varába, és nem volt lehetősé-

gük tanulni sem. Egy ilyen tár-

sadalomban most mégis egy 

asszony tanúsítja elsőként a 

feltámadást. Nem a tanítvá-

nyok mennek ki vasárnap a 

sírhoz. Nem is a tanult embe-

rek, hanem a lenézett asszo-

nyok.  

Jézusról a földi szolgálata 

során több ízben is kiderült, 

hogy nem személyválogató. 

Szóba állt a leprással, egy asz-

talhoz ült a vámszedővel, és 

még példák sokaságát sorol-

hatnánk, amelyeket megőrzött 

a Biblia. Jézus a maga korában 

többeket meg is botránkoztatott 

e tettei miatt. Jézus a nő érté-

két is felemelte, egyenlővé tet-

te férjével. Tanításában a férj 

ugyanúgy nem hagyhatja el a 

feleségét, mint ahogy a feleség 

a férjét. Meggyógyította a vér-

ző asszonyt, és elítélte a nőkre 

rettenetes teherként nehezedő 

rituális tisztátalanság törvénye-

it. Nem törődött a szombat 

megtartásának szabályával, 

csak azért, hogy felemelhesse 

a meggörnyedt asszonyt. Mind-

ezt azért tehette, mert nem úgy 

tekintett a nőkre, mint feleség-

re, vagy anyára, hanem úgy, 

mint emberre, és csupán a hi-

tük alapján értékelte őket. Mi-

sem bizonyítja ezt jobban an-

nál, hogy felszabadító munká-

jába nőket is bevont.   

Jézus fontosnak tartja hírül 

adni Máriával, hogy fel fog 

menni az Atyához, tehát nem 

marad befejezetlen a feltáma-

dása. Továbbá kihangsúlyoz-

za, hogy az Atya egyben az ő 

Atyjuk is. Természetesen van 

különbség Jézus fiúsága és a 

tanítványok, a hívők fiúsága 

között. Jézus természeténél 

fogva fia az Atyának. A tanítvá-

nyok és a hívők pedig az örök-

befogadás által válnak Isten 

gyermekeivé, ami Jézus Krisz-

tuson keresztül megy végbe.  

 

(folytatás a 4.oldalon) 



4. oldal 
REMÉNYSÉG 

 
Magdalai Mária behajol 

a sírba (Jn 20:11-18) 
- folytatás az előző oldalról 
 
Magdalai Mária, aki csak azért 

kelt útra vasárnap reggel, hogy 
gyászoljon, hogy elvégezze az 
utolsó szolgálatot Jézusért, vagyis 
hogy megadja a balzsamozás 
végtisztességét, más küldetést 
kap az Úrtól: nem csupán az első 
szemtanú lesz, hanem ő lesz a jó 
hír küldötte is. Magdalai Mária el-
fogadja a személyre szabott fel-
adatot, viszi az örömüzenetet, 
amellyel életre kelt másokat is: 
Jézus feltámadt és felment az 
Atyához, a mi Atyánkhoz. A végső 
szó tehát nem a halálé, hanem az 
életé. 

Számomra a fent leírt esemé-
nyek lényegét a következő gondo-
lattal fejezhetem ki leginkább: A 
sír üres volt, és mégis tele volt 
bizonysággal. 

 
Bácsi Annamária 

 

Kinek mondasz engem? 

 

Kinek mondasz engem, 

Te a milliók között? 

Itt, hol minden szenny 

E földre költözött. 

Kinek mondasz engem, 

Életed kinek vall? 

Megdicsőülés hegye, 

Vagy golgotai ravatal, 

 

Hol újra megfeszítesz 

Kényed, kedveden, 

Hulljon újra vérem a 

Szennyes köveken? 

Kinek mondasz engem 

elhagyott szenvedőt? 

Ha ezren kiáltják feléd 

„Tagadd meg őt!” 

 

Kinek mondasz engem 

Az olajfák hegyén? 

Szavad szórja az átkot, 

„Nem ismerem én!” 

Kinek mondasz engem 

A kigúnyolt királyt, 

Ha a tömeg megvetően 

Bűnhődést kiált. 

 

 

 

 

Kinek mondasz engem, ha 

Velem vagy egyedül. 

Ha Péteri szíved értem oly' 

Buzgón felhevül? 

És kinek mondasz engem,  

Ha meglát szelíd szemem. 

Kinek mondasz hát, mondd 

És felelj most nekem. 

            * 

Én Uram, én Istenem! 

Te vagy a milliók között 

a megvetett, 

Te vagy a megdicsőült 

Nagy Király. 

Te vagy a kínpadra vont 

és elhagyott. 

Te vagy a kigúnyolt  

énértem szenvedő, 

 

Te vagy az engem váró 

Szelíd szemű, 

Hűtlenségem ellenére is 

Örökké hű. 

Te vagy! Te vagy! Te a 

Megfeszített Istenfia. 

Erő, hatalom! 

Biztos üdvöm! Kinek  

Értem kellett meghalnia.  

Makovei János 

Az illusztráció: James Martin: Húsvét hajnala 

(forrás: http://www.veritasse.co.uk/original-art/resurrection-morning-by-james-martin/) 



5. oldal A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 

Várj három napot! 

Szép tavaszi nap volt. A fiatal-

asszonyt békesség töltötte el, 

miközben Jézus haláláról és fel-

támadásáról elmélkedett. 

Megállt egy pillanatra a lép-

csőknél, amelyek a főutcára ve-

zettek, és amely már tele volt 

munkába siető emberekkel. 

A régi helyén, az átjáró kez-

detén ült az idős virágárus néni. 

A lába elé, egy újságpapírra so-

rakoztatta ki a friss virágokból 

készített csokrait. 

A néni mosolygott; idős, rán-

cos arca valamilyen benső öröm-

től sugárzott. A fiatalasszony 

nem sokat gondolkodva lehajolt, 

kiválasztott egy csokrot és köz-

ben megkérdezte a nénitől: 

- Ahogy nézem, ma boldog, 

ugye? 

- Miért ne lennék?  

 - válaszolta. 

- Minden rendben van, 

 hát nem? 

Toprongyos volt és nagyon 

öreg. A fiatalasszony ezért meg-

lepődött a matróna válaszán. 

- Maga már évek óta itt ül. És 

mindig mosolyog. Úgy látszik jól 

viseli a bajokat!  

- Aki ilyen magas életkort 

megélt, az nem kerülheti el a ba-

jokat. Tudja, kedvesem, olyan 

ez, mint Jézus és a nagypén-

tek...  

S akkor elhallgatott. 

-Mint micsoda?- kérdezte a 

fiatalasszony. 

- Mondom, mint Jézus és a 

nagypéntek... Amikor Jézus pén-

teken meghalt a kereszten, ez 

volt az emberiség legrosszabb 

napja. S amikor jönnek a bajok, 

nekem mindig ez jut az eszem-

be.  

Mert ilyenkor az is eszembe 

jut, mi történt harmadnap, hús-

vétkor.  Jézus feltámadt a halál-

ból. Amikor a dolgok rosszul 

mennek, már megszoktam, hogy 

várok három napot, mert akkor 

valahogy minden jóra fordul. 

A fiatalasszony búcsúzásul a 

nénire mosolygott, majd tovább-

ment. Azóta, amikor csak gondjai 

támadnak, mindig eszébe jutnak 

a néni szavai: 

"Adj alkalmat Istennek, hogy 

segítsen. Várj három napot!" 

 

Forrás:  

http://abrahamgyermekei.hup

ont.hu/12/kereszteny-tortenetek-

bolcsesegek-es-versek  

 

Húsvéti csend 

 

Lelkem, dalolj a húsvét öröméről! 

Csengjen a hangod,  

mint a hegyi csermely 

fentről hozott  

kristályos-tiszta hangja, 

mint a hóvirágok fehér harangja. 

 

Legyen dalodban élet és erő… 

fakadó rügyek, feslendő virágok: 

a tavasz, mely meggyőzte  

a világot. 

 

Legyen benne ragyogó diadallal 

a hosszú éjszakát elűző hajnal! 

 

Az a mosolygó, bíborfényű reggel, 

melyben a sírban  

hasztalan keresték 

gyászt illatozó, könnyes kenetekkel 

a Názáreti Jézus drága testét, 

mert élt, előttük feltámadva járt. 

 

Visszhangozd szívük  

ujjongó szavát. 

Húsvétról zengjen,  

zengjen hát az ének! 

Lelkem, adj hangot  

húsvét örömének! 

Figyelek… várok… Csend van, 

hosszú, tiszta, 

mint mikor az ég  

harmatkönnyét issza 

minden fűszál még…  

és hiába kérem: 

ösvényein ott jár az élő Mester 

feltámadottan, tündöklő-fehéren, 

bűn és halál felett vett diadallal. 

Ujjongó lelkem lépteire hallgat 

és ezt a csendet hogy  

zavarná dallal?! 

 

Túrmezei Erzsébet 
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Különös ajándék 

Gyülekezetünk különös 

ajándékkal kezdhette a 2014-

es esztendőt. Még az adventi 

időszakban vette fel tagjai kö-

zé azt a négy fiatalt, akinek a 

bemerítésére január 12-én 

került sor. Hárman fizikailag is 

testvérek,  - Nagy Noémi, 

Nagy Sámuel, Nagy Kristóf - 

akik egymást segítették a dön-

tés meghozatalában és így 

együtt indultak el a Krisztus 

követésében. A gyülekezet 

kitartó imádságának a meg-

hallgatása teljesült ez által.  

A negyedik fiatal testvérünk 

- Fischer András - az elmúlt 

évben egy iskolai istentisztele-

ten jött el a gyülekezetünkbe 

osztályával együtt. A légkör 

nagyon megfogta, és innentől 

kezdve rendszeresen elkez-

dett járni szüleivel együtt az 

istentiszteleti alkalmakra. A 

tavaly nyári bemerítéskor csak 

ennyit mondott: legközelebb 

én is ott leszek. Az angoltá-

borban, mint tolmács segített 

és ez is segítségére volt, hogy 

döntése végérvényessé vál-

hasson.  

Hozzájuk csatlakozott még 

ötödik testvérnőnk, a Mohácsi 

gyülekezetből - Ficsor Noémi 

- kinek rokonsága gyülekeze-

tünk tagjai között van. Ő hívő 

szülők gyermeke és sokszor 

hallotta már a döntésre hívást. 

Fiatalon, de végérvényesen 

eldöntötte, hogy ezek után 

Krisztust szeretné követni. 

Döntésük megpecsételése a 

bemerítés által történt az ün-

neplő gyülekezet előtt Tóth 

Zoltán helyi lelkipásztor által. 

Az igehirdetés szolgálatát Dan 

Zoltán mohácsi lelkipásztor 

végezte, aki a kézrátételes 

imádságban is segített. 

Tóth Zoltán  

 

És lennék fénysugár…  

 

Most te nem látsz belőlem egyebet, 

csak azt a fénylő kegyelemruhát, 

mely ráborulva  

sebre, gyöngeségre, 

fehéren, csillogón beföd. 

Szövése köd, 

de nem látsz rajta át. 

Nem látsz belőlem egyebet, 

csak ezt a fénylő kegyelemruhát. 

 

Én… én tudom: alatta, rejtve, 

fénnyel fedezve, elfelejtve, 

én… én tudom, hogy ki vagyok. 

Jaj, fekélyes bűnnel megvert, 

rab, gyáva, gyönge régi embert 

érzem mozdulni annyiszor még 

hófehér köntösöm alatt. 

 

De kegyelem borít el lágyan. 

Járhatok fénnyel szőtt ruhában, 

s ím szemed mást se lát belőlem, 

csak a rámhulló sugarat. 

 

Bár mindig, mindig így lehetne: 

ne látna engem senki többé… 

voltom, valóm mind teljesebben 

és mindörökre elfödözné 

a kegyelem, mely megmarad… 

 

Ne látna engem senki már, 

csak azt az ég felé vezérlő, 

örökre fénylő sugarat… 

és lennék fénysugár! 

 

Túrmezei Erzsébet  

 

 

 

 

 

 

Minden kedves olvasónknak áldott 

Feltámadási Ünnepeket kívánunk! 
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A szeretet kreatív kifejezése 

Percek múlva letartóztatják. 

Már csak órák kérdése és ha-

lott. De Jézus nem ijed meg, 

nem rejtőzik el és bár bizonyá-

ra szomorú, nem aggódik a jö-

vője miatt. Betániába megy, 

ami mindössze húsz perc já-

rásnyira van Jeruzsálemtől, a 

Gecsemánétól és a Golgotától, 

annak az embernek a házában, 

akit csak így ismerünk: a leprás 

Simon. A név előtt álló jelző azt 

sejteti, hogy Simon korábban 

leprás lehetett és minden bi-

zonnyal Jézus gyógyította meg. 

Az asszonyt eleinte észre 

sem vették. Valami oldalajtón 

suhanhatott be. A vacsora kö-

zepén Jézus mögé osont, aki 

római módra bal könyökére tá-

maszkodott a kereveten. Habo-

zott egy-két másodpercig, majd 

ruhája redői közül egy fehér 

alabástromtégelyt vett elő. Jé-

zus oldalához lépett, s anélkül, 

hogy egy szót szólt volna, las-

san a fejére csorgatta a drága, 

illatos olajat, amely lefolyt a 

homlokára, a szemöldökére, 

benedvesítette ajkait majd el-

tűnt a szakállában. 

Ez a kreatív cselekedet vá-

ratlan, megdöbbentő volt. A 

tanítványok megharagudtak: 

micsoda pazarlás! Egyéves 

kereset folyt el a semmibe. Mi-

lyen sok hasznos dolgot lehe-

tett volna tenni ennyi pénzzel, 

például a szegényeknek adhat-

ták volna (mintha egy ilyen ér-

zékeny szívű és figyelmes asz-

szony elhanyagolta volna a 

szegényeket). 

Ezen a felejthetetlen estén 

rést ütött az idő falán az asz-

szony cselekedete, melyen ke-

resztül a tanítványok meghall-

hatták volna Isten szavát. 

Egyedül Jézus hallgatott bele 

az asszony tettének szeretettel 

teli csendjébe és leintette a 

méltatlankodó tanítványokat: 

„Hagyjátok!” – mondta, s sze-

méből törölgette a balzsamot. 

Majd kimondott egy szót, amit 

ritkán használt, azt a szót, 

amely nélkülözhetetlen a krea-

tivitás, a művészet és a képze-

leterő megértéséhez:  

„Gyönyörű” – mondta. – 

Amit velem tett, az gyönyörű!” 

 

Michael Card 

(Homokfirkák) 

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy 2014. janu-

ár 25-én megérkezett  Gubó Patrik,  

3500 grammal, és 52 centivel.  

Tóth Ildikó és Gubó Norbert  

második gyermeke.   

  

Kívánjuk, hogy Isten adjon erőt és böl-

csességet a mindennapi 

feladatokhoz, kihívásokhoz! 

A két csodaszép hercegnő Széll Barna 

és Feik Szilviékhez érkezett.  

Fanni és Csenge névre hallgatnak. 

 

2014.01.21-én születtek: Fanni 3160, 

Csenge pedig 2830 grammal.  

 

Gratulálunk, áldja meg Isten  

családotokat!  
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Szépnek teremtve - Egy nap a nőknek (külső-belső szépség) 

Beszámoló a dunántúli egyházkerület rendhagyó nőnapi rendezvényéről (előadó: Révész Szilvia)  

Március 8.-val kapcsolatban 

mindig is kettős érzéseim voltak. 

Mert nem tagadom, jólesett, 

hogy annakidején a fiúk mindig 

hoztak virágot, de beárnyékolta 

az örömöt, hogy ezt nem ön-

szántukból tették, hanem, mert 

kellett.  

Így lett ebből a napból, amo-

lyan „essünk túl rajta”- nap. 

Nos, ez a nap régen munkás-

mozgalmi eredetű volt, és a nők 

egyenjogúságáról, a szabad 

munkavállalásukról szólt. Ma-

gyarország 1948 óta emlékezik 

meg róla, és a Rákosi-kor-

szaknak köszönhetően vált 

„kötelező” ünneppé. Rendszer-

váltás után ugyan elveszítette 

mozgalmi voltát, helyette maradt 

egy csendes-virágos tisztelgés a 

nők felé. 

Mindezen ismereteim fényé-

ben kíváncsian vártam miről 

szólhat, a nem véletlenül erre a 

napra szervezett nőnapi rendez-

vény. Már a címe is léleksimo-

gató volt: Szépnek teremtve. 

Nemcsak én gondoltam érde-

kesnek ezt a témát, a balaton-

szemesi imaház tele volt külön-

böző korú, és hátterű, más-más 

élethelyzetből jövő hölggyel, 

testvérnővel. Jó volt együtt át-

gondolni azt, hogyan lát ben-

nünket az élet alkotója, Isten. 

Aki pontosan ismer: nemcsak 

azt látja/tudja, ami a szem előtt 

van, de a lélek apró rendülései 

sincsenek titokban előtte. Meg-

döbbentett az a felismerés, hogy 

milyen fontos jól látni magamat. 

A helyén kezelni értékeimet és 

hiányosságaimat (amelyeket 

céllal kaptam), világosan látni 

életteremet, küldetésemet, köte-

lességeimet, feladataimat, lehe-

tőségeimet. Vagyis ahogyan Is-

ten lát, azaz az ő perspektívájá-

ból ránézni a jelenre. 

„Íme, tenyerembe véstelek 

be, szüntelen előttem vannak 

falaid…” (Ézsaiás 49:16) – 

mondja az Ige.  

Szeretnélek most, kedves 

olvasó (akár férfi, akár nő vagy) 

ezzel az üzenettel bátorítani: 

mennyei Atyánk előtt ott vannak 

a korlátaink, az akadályaink, és 

ezzel együtt ott vagyunk a kezé-

ben (egészen pontosan a mar-

kaiba metszve- ahogyan egy 

másik fordítás fogalmaz)! Krisz-

tus követőjeként pedig ne felejt-

sük el, hogy szeretett gyermekei 

vagyunk, és testünk az Ő Lelké-

nek temploma.  

Ladosné Dobai Johanna 

Mikor ér véget a dackorszak? 

Mint legtöbb serdülőnek, ne-

kem is problémát okozott a kül-

alakom, a kortársak között elfog-

lalt helyem. Ellentétesnek tűnik, 

hogy Isten pont ilyennek terem-

tett, nem véletlenül úgy nézek 

ki, ahogy… Most tudatosult ben-

nem: így van terve velem a jövő-

re nézve. „Mondhatja-e az al-

kotás alkotójának: Nem ő al-

kotott engem?! Mondhatja-e a 

fazék a fazekasnak: Nem ért a 

dolgához?! Jaj annak, aki al-

kotójával perbe száll!   

(Ézs. 29:16, 45:9) 

A saját káromon tanulva most 

segíthetek a gyerekeimnek. Tu-

dom-e Isten példáját képviselni, 

erősítem-e önbizalmukat, a po-

zitívumaikat. Elfogadom-e hibái-

kat, gyengeségeiket? 

Másik problémám, hogy a 

környezetemhez viszonyítom, 

mérem magam. Tudom, hogy 

sok jó tulajdonsággal és képes-

séggel teremtett Isten, de szük-

ségem volt a megerősítésre 

(férj, munkatársak), hogy elfo-

gadjam magam, és végre dol-

gozni kezdjek azzal, amim van! 

 „Adja meg nektek az Atya, 

hogy szeretetben meggyöke-

rezve és megalapozva… tel-

jességre jussatok.”  

(Ef. 3:16-19) 

Kapusné Erika 

Istennek külön terve van 

mindannyiunkkal 

A Sátán szereti előhozni ben-

nünk azt, ami nem tökéletes. 

Ilyenkor elégedetlenkedünk: 

„Miért formáltál ilyenre?- kérdez-

zük Istentől. Ha így gondolko-

dunk Istennel szemben láza-

dunk. Ne hasonlítsuk máshoz 

magunkat, ne vágyjunk a másik 

életére!  

(folytatás a 9.oldalon) 
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Hitmélyítő alkalmak 

Februári hónap hétköznap 

esti alkalmait hitmélyítő alkal-

maknak szenteltük. Az elmúlt 

években többen is megtértek 

gyülekezetünkben, akik kívülről 

jöttek. Sokszor láttuk a hiányos-

ságainkat az ő lelki gondozásuk 

területén. Hogyan is kezeljük 

azokat az embereket, akik telje-

sen Krisztus nélkül élték eddigi 

életüket. Szép dolog, hogy a 

törekvők alkalmáig eljutottak, 

aztán bemerítkeztek, de hogyan 

tovább. Ezeken a heteken té-

mánk: „Lelki életünk szintjei” 

volt. Honnan is indul el egy em-

ber, és hova érkezik, illetve kel-

lene érkezzen. Lelkipásztorunk 

foglalkozott ezekkel a témákkal 

és így figyelmesen hallgatva 

hisszük, hogy Isten gyülekeze-

tünket formálta a gondolatok 

által.  

Első alkalommal azzal ismer-

kedtünk, hogy milyen helyzetben 

voltunk megtérésünk előtt. Visz-

sza kellet emlékezzünk Isten 

nélküli állapotunkra. Krisztus 

nélkül, Istentől távol éltünk. So-

kan tudatosan harcolva Isten 

ellen, mások a tudatlanság álla-

potában kerestek utat, megol-

dást, de nem találtak. Ebben az 

állapotban hajolt le Isten hoz-

zánk úgy, mint Pál apostolhoz 

és ránk talált. 

Második alkalommal egy ki-

csit a szolgálatunkra helyeződött 

a hangsúly. Hogyan lehetne 

ezeket az embereket megszólí-

tani. Annyi módszert ajánlanak, 

tanfolyamokat tartanak, és sok-

szor mégis egyhelyben topor-

gunk eredménytelenül. Mi hi-

szünk abban, amit Pál így fogal-

maz meg, hogy Isten megszólít, 

elkezdi bennünk a változást, ne-

künk pedig engedelmességre 

van szükségünk a formálódás-

ban. A körülöttünk lévő emberek 

nem egyformák. Egyesek ateis-

ták, mások idealisták, mások 

közömbösek, vagy álvallásosak, 

esetleg egyféle hamis vallásos 

burokban élik életüket. Ezekre a 

típusokra kerestük a megoldáso-

kat. 

Harmadik alkalommal már a 

megtérésünk utáni helyzetünkkel 

foglalkoztunk. Nagyszerű dolog 

találkozni azzal az állapottal, 

amikor a száraz földből új élet 

fakad. Valaki elindul és a kere-

sésében megtalálja Krisztust, 

talál egy gyülekezetet, ahol segí-

tik őt lépésről-lépésre. Isten ránk 

bízta ezeket az embereket, 

ahogy a gyermeki hívő az első 

lépéseket kezdi megtenni harcai, 

küzdelmei között. Gyakorlati dol-

gok kerültek elénk, hogyan le-

gyünk lelki társsá ezeknek az 

embereknek. Célunk az, hogy a 

megtérő embereket tanítványok-

ká nevelhessük, akik eggyé 

lesznek Mesterükkel. 

Negyedik, befejező este a 

tanítvány állapotától indultunk el, 

akit aztán majd Isten kipróbált 

munkássá formál, aki terhelhető 

válik, szolgálatot végez Isten 

népe között. Olyan munkások, 

akik Isten ügyében fáradoznak. 

Nagy szükség van ilyen 

Timótheus lelkületű emberekre, 

szolgálattevőkre. Ezek közül 

aztán kikerülhetnek olyanok is, 

akik később vezetőkké, irányí-

tókká válnak. Akik nem retten-

nek vissza a feladatoktól. Akik 

vállalják a nehézségeket, mások 

hitre segítését. Isten adjon ne-

künk ilyen embereket közössé-

günkben. 

Hisszük, hogy ezek az esték 

mindenkit formáltak hitben, is-

meretben, látásban egyaránt. 

Tegyen bennünket Isten áldott 

eszközökké sokak számára. 

 

Tóth Zoltán 

 

Szépnek teremtve 

(folytatás az előző oldalról) 

 

Soha ne akarjunk mások 

lenni, mint, aminek Isten te-

remtett. Ugyanis itt kezdőd-

nek az önértékelési problé-

mák. Sokszor észre sem 

vesszük ezeket az apró kriti-

kákat. A negatív szemlélet 

nyomot hagy a testünkön-

lelkünkön.  

A külsőnkhöz való viszo-

nyunk akkor áll helyre, ha 

engedjük, hogy Isten lát-

szódjon meg bennünk.  Ne 

hanyagoljuk el testünket, 

gondozzuk, mint a Lélek ott-

honát. Számtalanszor ma-

gunkat az utolsó helyre tesz-

szük, sokkal fontosabb a na-

pi megoldandó munka, mint 

az, hogy időt töltsünk ezzel 

az „otthonnal” is.  

Ne így bánjunk vele! 

Madarászné Ancsa 

 

„Uram, te megvizsgáltál 

és ismersz engem.  

Tudod, ha leülök vagy 

ha fölkelek, messziről is 

érted gondolatomat.  

Ügyelsz járásomra és 

fekvésemre, minden uta-

mat jól ismered.  

Amikor még nyelvemen 

sincs a szó, immár egé-

szen érted azt, Uram!  

Elöl és hátul körülzártál 

engem, és fölöttem tartod 

kezedet.  

Csodálatos előttem e 

tudás, magasságos, nem 

érthetem.” 

(Zsoltárok 139: 1-6 verse) 
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Keresztény vértanuk (befejező rész) 

A hunok és a tizenegyezer 

vértanú 

 

A 4-5. században germán 

törzsek törtek be a Római Biro-

dalom területére, és „füstölgő 

máglyarakássá” változtatták a 

termékeny rónaságokat. A ger-

mánok pogányok voltak. Azo-

kat, akik be akartak települni, 

az ekkor már keresztény római 

hatalom kötelezte az államval-

lás felvételére. Mivel 378 táján 

a császár vallása a keresztény-

ség ariánus változata volt, a 

gótok és a vandálok az arianiz-

must vették fel. Ugyanekkor 

jelentek meg a vérszomjas hu-

nok, akik nem tértek meg. A 

hunok hamarosan a keresztény 

legendairodalom főszereplői 

lettek. A betörő barbárok és a 

római keresztények közötti el-

lentéteket megőrző legendák 

közül a leghíresebb Szent Or-

solya és a tizenegyezer szűz 

története. 

Orsolya Britannia keresz-

tény királyának lánya volt. Szű-

zi erkölcsösségének, bölcses-

ségének és szépségének min-

denfelé híre kelt. Anglia po-

gány királya feleségül kérte 

Orsolyát fia számára. Orsolya 

azt tanácsolta atyjának, adja 

beleegyezését, de csak azzal a 

feltétellel, ha tíz válogatott szűz 

lehet vigasztalására, és mind 

maga, mind a többi szűz mellé 

adjon még másik ezer-ezer 

szüzet; szerezzen három sor 

evezőst, és adjon Orsolyának 

háromévi haladékot szüzességi 

fogadalma miatt. Vőlegénye 

keresztelkedjék meg, és e há-

rom esztendő során gyarapod-

jék a hitben. Az ifjú elfogadta a 

feltételeket. 

Püspökök csatlakoztak Or-

solyához és társaihoz, hogy 

velük menjenek zarándokútra. 

Miután összegyűltek a szüzek, 

s rendelkezésre állt az evezős 

hajó is, kedvező széllel egy 

nap leforgása alatt Galliába 

eveztek, onnan pedig Kölnbe 

és Rómába mentek. Cyriacus 

pápa Britanniából származott, 

és sok rokona volt a szüzek 

között, ezért az egész papság-

gal a legnagyobb tiszteletadás-

sal fogadta őket. A római had-

sereg két gonosz vezére, 

Maximus és Africanus látták a 

szüzek sokaságát, és mivel 

sokan sereglettek hozzájuk, 

férfiak és nők is, megijedtek, 

hogy általuk túlságosan elhara-

pódzhat a keresztények vallá-

sa. Ezért gondosan földerítet-

ték útvonalukat, és követeket 

küldtek rokonukhoz, Gyulához, 

a hun nép fejedelméhez, hogy 

vezesse ellenük hadseregét, 

mert keresztények, és ahogy 

Kölnbe érnek, mészárolja le 

őket. 

A szüzek és püspökök Köln-

be visszatérve, a várost a hu-

noktól körül zárva találták. 

Amint a barbárok meglátták 

őket, irtózatos ordítással rájuk 

rontottak, mint veszett farkasok 

a bárányokra, és az egész so-

kaságot legyilkolták. Mikor Or-

solyához jutottak, csodálatos 

szépsége láttán fejedelmük 

bámulatba esett, és azt ígérte 

neki, hogy feleségül veszi.  

Orsolya visszautasította, s 

mivel a fejedelem látta, hogy 

megveti, nyilával átlőtte. Orso-

lyát ettől kezdve nyílvesszővel 

ábrázoják. 

 

 

A kínhalál, mint győzelem 

 

Zsidók, rómaiak, hunok irtot-

ták tűzzel-vassal a kereszté-

nyeket, kiirtani mégsem tudták 

őket. „Sangu-is martyrum 

semen Ecclesiae” – az egyház 

a vértanúk véréből született -, 

állapította meg Tertullianus. A 

keresztények örültek a vértanú-

halálnak, szinte keresték az 

alkalmat, hogy tanúságot te-

gyenek Krisztusról. A vértanú-

halál a győzelem napja, a halál 

legyőzésének ünnepe. A mártír 

halálának napja mennyei szü-

letésnapja, ekkor „születik be-

le" a mennyországba, ekkor 

foglalja el helyét Krisztus jobb-

ján. A vértanúk győzelmi má-

morban úsznak, passiójuk lé-

nyeges eleme az öröm. Kínzóik 

nem tudják megtörni őket, leg-

többször megölni is csak 

sokadjára sikerül, kitartásuk, 

példamutatásuk pedig új ke-

resztényeket teremt az egyház 

számára. 

 

forrás: RUBICON 

2008/7-8 szám 
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Házasság napja 

Kis történeti kitekintés a Há-

zassághete rendezvényről. 

Maga a Házasság Hete 

mozgalom 17 évvel ezelőtt in-

dult el az Egyesült Királyságból 

és mára komoly rangra emel-

kedett az évek során; az ese-

ményhez hazai és nemzetközi 

szinten is számos ismert köz-

életi személyiség csatlakozott, 

kifejezve elköteleződését a há-

zasság, a család ügye iránt. A 

programot olyan neves közéleti 

személyiségek is támogatták, 

mint például Tony Blair, koráb-

bi miniszterelnök, Ian Duncan 

canterburyi érsek, Mary 

McAleese, Írország köztársa-

sági elnöke, illetve Silvia 

Gasparovicova, szlovák köztár-

sasági elnökné asszony. 2013-

ben a magyarországi ese-

ménysorozat központi prog-

ramjainak fővédnöke Hercegh 

Anita asszony, köztársasági 

elnökünk felesége volt. A Há-

zasság hete eseményein mára 

4 kontinens 21 országában kö-

zel 2 millió ember vesz részt. 

forrás:  
http://www.baptist.hu/hu/

hirek/nagyvilag/hazassag-
hete-2014 

 

Idén, rendhagyó módon a 

mi gyülekeztünk is csatlakozott 

a rendezvényhez. Lelkipászto-

runk, és felesége Eunika, szer-

vezőmunkájának köszönhető-

en egy igen különleges dél-

utánt kaphattunk mindannyian. 

Már az ajtóból bepillantva is 

meglepetés fogadott mindenkit: 

a terem úgy volt feldíszítve, 

ahogyan esküvőkkor szokás. 

Gyanús volt, hogy a házaspá-

rokat kedvesen kint marasztal-

ták. Ám amikor a „Szent-az-

Isten”-helyett a Nászinduló 

csendült fel, már mindenki mo-

solygott. A bevonulás egyszer-

re volt megható, és vidám. 

Személy szerint nem gondol-

tam volna azt, hogy hét év után 

erre még egyszer sor kerülhet. 

Végignézve a testvéreimen, jó 

volt látni, a megilletődött arco-

kat. Nekem (de szerintem nem-

csak nekem) eszembe jutott az 

a bizonyos Nagy-nap. És mi-

közben hallgattam az igei báto-

rítást, majd a szolgálatokat, 

megfogalmazódott bennem,  

milyen különös módon szeret 

az Isten.  

Mert adott társat. Akivel le-

hetőséget is kaptam arra, hogy 

az Ő képmását tükrözzem. 

Hogy ez a feladat mekkora fe-

lelősség, mindig az adott élet-

szakasz próbáin méretődik le.  

Isten adjon bölcsességet, 

hogy társunk mellettünk -

általunk (és velünk együtt) ne 

messzebb, hanem mindig kö-

zelebb kerüljön Istenhez! 

Ladosné Dobai Johanna 

http://www.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/hazassag-hete-2014
http://www.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/hazassag-hete-2014
http://www.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/hazassag-hete-2014
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12.oldal REMÉNYSÉG 

Ismét munka 
Eseménynaptár 

 

Április 18 - án  Nagypéntek 

d.e. 10 - órától  

d.u. 18-tól zenés istentiszteletet  

 

Április 20 - án Húsvét I. 

Április 21 - én Húsvét II. 

 

Május 1-jén kirándulás  

a Plitvicei tavakhoz 

 

Május 4 - én d.u. anyáknapi 

ünnepség 

 

Május 10-11- én  vendégünk az 

Aradi gyülekezet 

 

Május 18 - án d.e. a Menedék  

gyülekezet bemerítést tart  

imaházunkban 

 

Május 24-25 - én Országos női 

konferencia a Pécsi imaházban 

 

Június 8 - án Pünkösd I. 

Június 9 - én Pünkösd II. 

Komlói közös rendezvény 

Évek óta az év első veze-
tőségi alkalmának egyik na-
pirendi pontja az, hogy meg-
beszéljük az évi fizikai mun-
kákat, azok anyagi hátterét, 
sürgősségét, az éven belüli 
elosztását.  

Mindig van mit csináljunk. 
Újabb igények, szükségek 
merülnek fel, melyeket el 
kell végeznünk imaházunk 
épületén.  

Az elmúlt évek nagy fel-

újítása után úgy gondoltuk, 

hogy egy ideig nem lesz 

olyan nagyobb volumenű 

munka, ami az imaházunk 

épületét érinti.  

Ennek ellenére mégis 

már tavaly egyik gyülekezeti 

órán felvetődött egy kérdés, 

mellyel foglalkoznunk kellett. 

Imatermünk sajátossága, 

hogy nagyon napos helyen 

fekszik. Ez nagyon jó, mivel 

világos az imatermünk az év 

bármelyik időszakában, vi-

szont hátránya a nyári nagy 

hőségek idején érződik, ami-

kor a hőfokok napokon és 

heteken át olyan mértékűvé 

válik hogy szinte már-már 

elviselhetetlen az ember 

számára. Egy imateremben 

pedig, ahol 100 fő körüli lét-

szám van együtt még a nyári 

szabadságolásos időszak-

ban is, ez többszörösen kihí-

vás számunkra. Ezért úgy 

határozott gyülekezetünk, 

hogy meg kell oldani a terem 

klimatizálását, nem lehet 

tovább halogatni azt.  

Amikor ennek a lehetősé-

gét kezdtük mérlegelni gyü-

lekezetünkből Novák Attila 

testvér szakértelmét kértük, 

illetve más szakemberekkel 

is konzultálva kezdtünk ter-

vezgetni. Így jutottunk arra a 

döntésre, hogy a legjobb 

megoldás a terem adottsá-

gának megfelelően, ha felül-

ről juttatjuk be a friss leve-

gőt, ez viszont magával von-

ja, hogy egy álmennyezet is 

beépítésre kerüljön. Ha pe-

dig már álmennyezet, akkor 

a világításunkon is lehetne 

kicsit javítani és az is beépít-

hető egyúttal.  

Végignéztük gyülekeze-

tünk eseménynaptárát, és 

amellett döntöttünk, hogy a 

március eleji időszak lenne 

erre a legmegfelelőbb. Itt 

kevesebb a gyülekezeti 

program és könnyebben 

meg tudjuk oldani azt a két 

hetet, amit a munkálatok 

igényelnek. Isten adott hoz-

zá megfelelő lehetőséget, 

hogy ezek a munkálatok el 

is lettek végezve az Úr há-

zán. Tegye Isten vonzóvá 

ezt a házat sok ember szá-

mára, hogy a kényelmes 

lelki otthon valójában a lelki 

formálódást is szolgálhassa. 

Támogassuk egyházunkat adónk 1 %-val. 
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