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A hét igé je
„A sokaság pedig csodálkozott, ami-

kor látta, hogy a némák beszélnek, a
nyomorékok épek lesznek, a bénák jár-
nak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette
Izrael Istenét.” (Mt 15,31)

A hét gon do lA tA
Istennek gondja van az ő népé-

re, gondoskodni akar rólunk. Jézus
természetfeletti eszközöket fel-
használva bizonyítja be, hogy szá-
mára semmi sem lehetetlen. A cso-
dáknak azon túl, hogy betöltötték
a rászoruló emberek szükségleteit,

az is célja volt, hogy általuk felis-
merjék, kicsoda Jézus, és megis-
merjék általa Isten szeretetét. A
csodálaton túl eljutott tehát ez a tö-
meg Isten dicséretéig. Számtalan
csoda kíséri személyes életünket
is: gyakran tapasztaltuk már Isten
gondviselését, gyógyítását, ima-
meghallgatását, áldását. Dicsőít-
jük-e őt mi is szavainkkal, tetteink-
kel, imáinkkal? (Merényi Zoltán)

A hét gyAkorlAtA
Boruljunk le Isten előtt, és ismer-

jük el az ő hatalmát, nagyságát, jó-
ságát!

A hét iMájA
Istenem, köszönöm, hogy hatalmas

és jóságos Isten vagy! Köszönöm, hogy
sokszor tapasztalhattam már a gondvi-
selésedet! Add, hogy mindig hálás szív-
vel tudjak feléd fordulni!

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

He ti út mu ta tó

A bibliai ünnepek demokratizmu-
sát jelzi, hogy nemcsak az elkötelezett
hívőket, de az élet számkivetettjeit, út-
és életkeresőit is érintik. Sőt, megérin-
tik a lelküket.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misz-
szió hajdúnánási és nyíregyházi intéz-
ményeiben is megemlékeztünk Jézus
Krisztus haláláról és feltámadásáról. A

szinte teljes létszámban je-
len levő ellátottak szem-
besülhettek Isten minden-
kit utolérő szeretetével
úgy, ahogyan azt az evan-
gélium kétezer éve hirde-
ti. A kereszt mindenkiért
állt, a kereszten függő Jé-
zus mindenkiért meghalt,
feltámadása mindenkire
érvényes lett. Az év folya-
mán hallott bibliai igaz -
ságok összegződtek a
húsvéti üzenet szavaiban.
Nem könnyű megérteni
és elfogadni Isten szerete-
tét annak, aki az év többi
napján függősége miatt
számkivetettként éli meg
a mindennapjait.

Amikor a feltámadás
igazságát énekben is fel -

elevenítettük, mintha a szívek is gyor-
sabban dobogtak volna, mert más
volt hallani, de még több vallani:
„Tudd meg, tudd meg, hogy van fel-
támadás!”

A lélek ünneplését a terített asztal
testet is jól tartó gazdagsága követte.

Abdulla Ilona 
intézményvezető

Jelenlegi honlapunk három évvel
ezelőtt indult, azóta több mint hat-
százezer látogatója volt oldalunk-
nak. Azonban látjuk, hogy a kor ki-
hívásaira válaszolva folyamatos
megújulásra van szükségünk ezen a
területen is, ezért egy nagyobb fej-
lesztésbe fogott kommunikációs
osztályunk. Egy új dizájnnal, a meg-
lévő tartalom mellett új
szolgáltatásokkal szeret-
nénk várni régi és új ol-
vasóinkat.

Az új honlap resz pon -
zív lesz, tehát minden esz-
közön (számítógép, tablet,
mobiltelefon) jól olvasha-
tó. A régi tartalmak sem
vesznek el, továbbra is el-
érhetők lesznek archívu-
munkban.

Kérjük a testvéreket, hogy tovább-
ra is küldjék el gyülekezeti híreiket, be-
számolóikat, eseménymeghívóikat,
lelki írásaikat, melyeket megjelente-
tünk oldalunkon. A honlap tervezett
megjelenése 2016. április vége a meg-
szokott baptist.hu címen.        

Merényi Zoltán
a honlap felelős szerkesztője

Megújul egyházunk hivatalos honlapja

„Ti is halottak voltatok...”

behi16_beh4.qxd  2016.04.07.  21:53  Page 1



114 BÉKEHÍRNÖK               2016. április 17.

Április 2-án rendezte a baptista
egyház Kommunikációs Osztálya az
ötödik Baptista Országos Médianapot
a Kossuth Klubban. Az idei konferen-
cia a Tudás – Innováció – Közösség el-
nevezést kapta, hiszen a cél a tudomá-
nyos ismeretterjesztés volt. 

Huszonkét előadást hallgathattak
meg a résztvevők baptista és baptista
kötődésű előadóktól, akik a tudomány
különféle területein tevékenykednek
és érnek el komoly sikereket. A mind -
össze tízperces prezentációk során az
előadók nemcsak szakmai tudásuk-
kal, de tapasztalataikkal is gazdagítot-
ták a jelenlévőket. A szekciók közötti
szünetekben lehetőség volt a közös-
ségépítésre, az elhangzottak megbe-
szélésére. 

A konferenciát Háló Gyula kommu-
nikációs szaktitkár nyitotta meg, aki
rövid beszédében hangsúlyozta a tu-
dományos ismeretterjesztés fontossá-
gát, idézve a bibliai verset, mely egy-
ben a nap mottója is volt: „Ismeret nél-
kül az igyekezet sem jó.” (Péld 19,2) A
konferencia védnökei dr. Kroó Norbert
és dr. Falus András voltak. Dr. Falus
András előadásával indult az első
szekció, ő az epigenetikát ismertette
meg a közönséggel. Ezután Martin
Luther King és Maggie Gobran, „a kairói
Teréz anya” életébe nyerhettek bepil-
lantást a résztvevők. Papp János, a Ma-
gyarországi Baptista Egyház elnöke a

tudomány és a hit kapcsolatának fon-
tosságát hangsúlyozta. Az öt szekció
során a különböző tudományágak fel-
váltva jelentek meg a társadalomtudo-
mányoktól kezdve a természettudo-
mányon át a teológiáig. A szakembe-
rek egymás előadását is érdeklődéssel
hallgatták.  

Mivel a tudomány széles skálájáról
hallhattak előadást a résztvevők, min-
denki megtalálhatta a számára fontos,
érdekes információkat, de levonhattak
általános tanulságokat is. Ilyen tanul-
ság például, hogy a konfliktuskezelés
tanulható, a talentumaink kamatozta-
tása során a gyakorlásnak rendkívül
nagy szerepe van, fegyveres támadás
során vannak bizonyos viselkedési
minták, amelyeket érdemes követni, a
Z generáció számára szükséges, hogy
megtanulják, hogyan tudnak elmé-
lyülni egy-egy feladatban, illetve hogy
a környezettudatosság az egyén szint-
jén kezdődik.

Végső tanulságként pedig levon-
ható, hogy a tudománnyal megéri és
fontos foglalkozni, mert segít kilép-
nünk zárt gondolatvilágunkból, össze-
függésekre lelnünk, alapos tudást sze-
reznünk, és közelebb visz egy mé-
lyebb megértéshez, még ha ez annak a
megértése is, hogy nem sok mindent
értünk. Hiszen ismerjük a mondást:
„Jó pap holtig tanul.”

Hegyesi Zita

tudomány mindenkinek!

w Április 17-én, vasárnap 10
órától várjuk szeretettel az ér-
deklődőket a kispesti női konfe-
renciára. 

Előadónk: Ujváriné Szabó Ani-
kó, az Európai Baptista Nőszö-
vetség (EBWU) elnöke. 

Téma: „Nyerő veszteség” –
Máté 13,44–52. 

Közös ebéd után fórumbe-
szélgetés lesz, majd 16 órakor
ABÉ KE-koncert, amelyre nem-
csak a hölgyeket, hanem min-
denkit várunk. 

Helyszín: Kispesti Baptista
Imaház, 1192 Budapest, Kisfa-
ludy u. 20. 

A részvétel ingyenes, de kér-
jük az előzetes jelentkezéseket
Mészárosné Leilánál: seresleila@
gmail.com, +36 20 886 0016. 

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

w Május 7-én, szombaton 15
órakor lesz Bacsó Benjámin lel-
kipásztor beiktatása a Sza -
da–Veres egyház körzet gyüleke-
zeti szolgálatába a veresegyházi
baptista imaházban (Veresegy-
ház, Hajnal utca 2.). 

Erre az ünnepélyes és öröm-
teli alkalomra szeretettel hívunk
minden kedves érdeklődőt! 

w 125 éves jubileumát ün-
nepli a Gyulai Baptista Gyüle-
kezet. 

Ez alkalomból a következő
hónapokban több istentisztele-
ten is megemlékezünk elődeink
hitéről, hálát adva Urunknak kö-
zöttünk végzett eddigi munkájá-
ért, testvéreink szolgálatáért,
múltunkért, jelenünkért és jö-
vőnkért. 

A különleges alkalmakon
olyan vendég lelkipásztorok hir-
dették és hirdetik Isten igéjét,
akik valamikor maguk is a gyu-
lai közösség tagjai voltak, illetve
szolgáltak a gyülekezetben. 

Május 28-án és 29-én jubileu-
mi ünnepi istentiszteletek kere-
tében is megemlékezünk az el-
múlt 125 esztendőről, és kérjük
Urunk áldását jelenünkre és a jö-
vőre nézve. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt! 

A részletek, a regisztrációs
lap megtalálhatóak a www.gyu-
lai baptista.hu honlapon. (Patkás
Rita)

PROGRAMAJÁNLÓ
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A Szegedi Ökumenikus Gospel
kórus és zenekar egy különleges
meghívásra az észak-olaszországi
Merano városában töltötte a húsvét
ünnepét, ahonnan férjem származik,
aki 2008 óta él Szegeden.

Az utazással egy régi vágy való-
sult meg, amely négy évvel ezelőtt
olasz barátaink látogatásával kezdő-
dött a Szegedi Baptista Gyülekezet-
ben. Az istentiszteleti alkalmon, me-
lyen részt vettek, épp a kórus szol-
gált (énekekkel, bizonyságtételek-
kel), ami nagy hatást gyakorolt
meranói vendégeinkre, akik azt
mondták: „Legszívesebben most
azonnal elvinnénk ezt a kórust
Olaszországba, hogy a mi gyüleke-
zetünk is hallja őket!”

Pár évvel később a meranói Freie
Christliche Gemeinde (szabad evan-
géliumi gyülekezet) lelkipásztora
felkérte a Szegedi Ökumenikus
Gospel kórust és zenekart, hogy ve-
gyünk részt a gyülekezetük által
szervezett húsvéti konferencián,
amelyre Európa több országából ér-
keztek résztvevők. Sok énekes, ze-
nekari próba és felkészülés után lel-

kesen indult útnak a 36 fős csapat az
Alpok szívében található városba.
Ottani testvéreink vendégszeretetét
az első perctől élvezhettük: csalá-
doknál voltunk elszállásolva, a gyü-
lekezet tagjai által készített közös
ebédeken és vacsorákon pedig a leg-
finomabb olasz specialitásokat kós-
tolhattuk meg.

A háromnapos konferencián éne-
kekkel, bizonyságtételekkel, dicsőí-
tésvezetéssel szolgáltunk, vasárnap
este pedig egy város felé nyitott,
evangelizációs koncertet adtunk. A
nyelvi akadályok sem jelentettek
gondot, hiszen a kórus vezetője, Ba-
loghné Kovács Magdolna, magyar, né-
met, angol és olasz énekeket tanított
meg az énekeseknek.

Hálásak vagyunk Istennek ezért a
csodálatos lehetőségért, hogy hirdet-
hettük az ő igéjét Meranóban is, hogy
az evangelizációs koncertünkön sokan
hallhatták a tiszta evangéliumot, hogy
az ottani hittestvéreinkkel közel kerül-
tünk egymáshoz, és egymás hite által
épültünk.

Dicsőség Istennek mindenért!
Azzolina-Takács Klára

A Szegedi Ökumenikus gospel kórus
olaszországi szolgálata

Először John Piper segít megér-
tenünk, hogy mit jelent Pál apostol-
nál az, hogy csak Jézus Krisztus ke-
resztjével dicsekedjünk. Majd Vad
Zsigmond református esperes aktu-
alizálja egy baptista gyülekezetben
elhangzott igehirdetésében Martin
Luther King híres szavait: „Van egy
álmom”. Ezt egy tanulságos Kas-
sák-novella követi a lapban. Nathan
Finn írása a tévtanítókkal szembeni
felelősségünkről és lehetőségeink-
ről szól. Berde Imre tanulmánya az
asszír királyi főhivatalnokok vilá-
gába ad betekintést. Dr. Péter-Szar-
ka Szilvia pszichológus tanulmánya
keresztény identitásunk megtalálá-
sában ad segítséget. John Maxwell
írása azzal foglalkozik, hogy veze-
tőként milyen szabály szerint lehet
a leghatékonyabban feladatokat
delegálni. Pollák Dávid iskolalel-
kész az újonnan átvett baptista
fenntartású oktatási intézmények
életébe ad betekintést. Ezután két
egyháztörténeti tanulmány követ-
kezik a XX. századi magyar baptis-
ta történelemről ifj. László Gábor és
Bacsó Benjámin tollából. Egy baptis-
ta egyházzenész, Tóka Szabolcs or-
gonista szolgálatáról, országjárásá-
ról szóló beszámolója olvasható vé-
gül a lapban.

A Szolgatárs az interneten itt ol-
vasható: szolgatars.hu/a-2016-evi-
1-szam.

Sinka Csaba 
felelős szerkesztő

Megjelent a Szolgatárs 
legújabb száma
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A szigetszentmiklósi baptista
gyülekezetbe vendégek érkeztek a te-
xasi McKeenyből. 

A baptista egyház programjá-
nak keretein belül fiatalok, időseb-
bek, férfiak és nők azért látogattak
Magyarországra, hogy eltöltsenek
egy hetet különböző települése-
ken, megismerjék a város életét és
a helyi baptista közösséget.

Így érkezett hozzánk is febru-
árban egy kilenc fős kis csapat,
akik délelőttönként a város álta-
lános iskoláiban rendhagyó an -
gol órákon találkoztak a gyerme-
kekkel, ahol az anyanyelvi angol
gyakorlása mellett értékes gon-
dolatokat, érdekes élettörténete-
ket osztottak meg. 

Az iskolások közül többen a
gyerekalkalomra is eljöttek az
imaházba, hogy újra találkozza-
nak, együtt játsszanak és énekelje-
nek újonnan szerzett amerikai ba-
rátaikkal.

A fiatalság mellett az időseb-
bekről sem feledkeztünk meg, ked-
den az idősek napközi otthonába
látogatott a csapat, és a Sziget-
szentmiklósi Idősek Munkacso-
portjának beszélgetésén is részt
vettek. 

Közösen főztünk a rászoruló
családoknak, és a majdnem ezer
adag meleg ételt is együtt osztot-
tuk ki. 

A gyülekezet szociális csoport-
jához csatlakozva nehéz helyzet-
ben élő embereket látogattak meg
vendégeink, ezenkívül a gyüleke-
zet számos más rendszeres prog-
ramján is jelen voltak: a baba-ma-
ma klubon, a lakihegyi lakóparki
családi missziós délutánon, az is-
tentiszteleti alkalmakon és a Szi-
getszentmiklósi Ifi Klub (SZIK)
zenés dicsőítőestjén.

Hálásak vagyunk Istennek
ezért a nagyszerű hétért és ezekért
a csodálatos emberekért, akik az
idejüket és pénzüket arra áldoz-
ták, hogy meglátogassák városun-
kat és gyülekezetünket. 

Csontos Katalin

Álmainkban 
Amerika 

visszainteget

A március 19-én megrendezett ját-
szóház nem az első és reményeink
szerint messze nem az utolsó gyerme-
keknek szóló rendezvényünk volt. Az
ünnepek előtti játszóháznak már ha-
gyománya van Baján, évek óta meg-
rendezésre kerül az adott ünnephez
közeli szombat délelőtt. 

Alkalom előtt igyekszünk hirdetni
az eseményt, szórólappal és személyes
meghívásokkal részvételi lehetőséget
biztosítani a gyülekezeten kívüli gye-
rekeknek, szülőknek is. Általában 9-
kor kezdünk, többnyire a kézműves
foglalkozással, amit Pápai Márti test-
vérnőnk koordinál. A begyűjtött vagy
már meglévő ötletek és azok anyagai
kiosztásra kerülnek, így minden tevé-
kenység külön sarkot és segítő embert
kap, a gyerekek pedig szabadon alkot-
hatnak, egyik saroktól a másikig ván-
dorolva. A választék igen bőséges és
színes, a mostani alkalmon készítet-
tünk fonál/pacavirágot, növényi nyo-
matokat, titkos üzenetet, textilcsodá-
kat, borítékállatokat, zsázsás tojásfejet
vagy akár vicces szendvicseket is, ami-
ket utána megettünk, és csemegéz-
tünk más finomságokból, amelyekkel
az ügyes anyukák kedveskedtek. 

Az alkotások témái az aktuális ün-
nephez kötődnek
ugyan, de az iga-
zi mondanivaló a
bábdarabon ke-
resztül érkezik,
melyet legtöbb-
ször lelkipászto-
runk, Dóczi Ákos
bonyolít. A köny-
nyen követhető,
szórakoztató ese-
ményekből meg-
ismerjük a húsvé-
ti üzenetet, a fel-
támadás erejét!

Fantasztikus lehetőségnek tartom
a játszóházas alkalmakat, népszerű-
ségük alapján ezzel nem vagyok egye-
dül. Kegyelem, hogy lehetőségünk
van kreatívan szeretni a gyermekeket.
Kegyelem, hogy munkálkodhatunk
Isten szőlőskertjében, hogy szolgálha-
tunk a gyerekek felé, és hirdethetjük a
feltámadás örömét gyülekezeten kívü-
lieknek is.

Gál Anna

Húsvéti játszóház volt Baján
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A Barankovics Alapít-
vány Napjaink dilemmái –
Protestáns válaszok című ki-
adványa a dr. Békefy Lajos
és dr. Birkás Antal szer-
kesztőpáros szociáletikai
kézikönyve, igazi multi-
diszciplináris csemegével
szolgál. Hézagpótló mű,
amely olyan helyzetekben
próbál eligazodást kínálni,
amelyekben a keresztény
ember nem hallgathat. A
„Hittem, azért szóltam” attitűd jellem-
zi a hét szerzőt jegyző könyvet (dr.
Békefy Lajos, dr. Birkás Antal kötet-
szerkesztőként is, továbbá Birkás-
Sztrókay Edit, Loksa Gábor, dr. Pálhegyi
Ferenc, Szalay László Pál, dr. Tóth János).
Kényelmetlenné válhatnak a hívő em-
ber számára bizonyos kérdések a hét-
köznapi disputák során. Hogyan érté-
keljük percenként változó világunk
eredményeit és torzulásait? Az Isten-
nel kommunikáló, önmagát az ő fenn-
hatósága alá rendelő ember milyen
igei, hitvallásos és egyben korszerű vá-
laszokat adhat az élet velejét érintő
kérdésekre? A választ a prófétai lelkü-
let, a református és evangélikus ha-
gyományok felelevenítése és bibliai
igazságainak jelenkori alkalmazása jel-
lemzi.

A könyv koncepciója Hans Krämer
integratív etikájának megtermékenyí-
tő eszmeiségét használja, de alkalmaz-
za az osztrák szociáletikus, Ulrich H. J.
Körtner nemrég megjelent protestáns
szociáletikájának legfontosabb elemeit

is. Magyar nyelvterületünkön elsőként
az integráló felelősségetika teológiai
nyomvonalán gondolja át a válaszo-
kat. Ami röviden annyit tesz, hogy
nemcsak a technika újításaival kell
tisztában lennünk, hanem morálisan is
kompetensen kell viselkednünk. Meg
kell határozni a gondolkodó, imádko-
zó és aztán cselekvő keresztények
mindennapjait a jövő állapota iránt ér-
zett fokozott felelősség szellemi alapál-
lásából. Luther felfogásával össz-
hangban: „Ha tudnám, hogy holnap
vége a világnak, még ma ültetnék
egy almafát.” 

A szerkesztők és szerzők nemcsak
az elméleti oldalhoz tudnak hozzá-
szólni, hanem a témában praxissal is
rendelkeznek. A fejezeteket reformá-
tus és evangélikus szakértők és teoló-
gusok együttes munkával dolgozták
ki. A tudományos igény mellett a hasz-
nálhatóság és a taníthatóság lehetővé
teszi, hogy a középiskolai hit- és er-
kölcstanoktatás nagyszerű segédanya-
got találjon majd benne. A témakörök
feldolgozását fotók, ábrák, kiemelések,
szövegbuborékok és összefoglaló kér-
dések segítik. 

Felvetődik a könyvben a génterá-
pia, a halálvágy, a párkapcsolat, a ho-
moszexualitás, az internetfüggőség, a
médiabefolyás, a klímamigráció, az
ökogyülekezeti mozgalom, a korrup-
ció, a halálbüntetés, a keresztényüldö-
zés és a szociáletika kérdésköre. Ha be-
tölti küldetését, akkor útmutatóvá vá-
lik a kortárs keresztény gondolkodók
számára, hiszen a protestáns többszó-
lamúságban az ökumenikus kitekintés
is helyet kapott. Olyan eszmei muníci-
ót szolgáltat az élet sötétségének világ-
bírói ellen, amilyennek egykor Baran-
kovics István az amerikai emigrációban
kiadott Iránytű című lapját szánta. Fi-
gyelmezzünk az Úrra, legyenek vála-
szaink készen és sóval fűszerezettek. 

Szalay László Pál

A hónAp igéje
„Azután megformálta az Úristen az

embert a föld porából, és élet leheletét le-
helte orrába. Így lett az ember élőlény-
nyé.” (1Móz 2,7)

„Bizony por vagy, és vissza fogsz
térni a porba!” (1Móz 3,19b)

„Ha látom az eget, kezed alkotását, a
holdat és a csillagokat, amelyeket ráhe-
lyeztél, micsoda a halandó – mondom –,
hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy
gondod van rá? Kevéssel tetted őt kiseb-
bé Istennél, dicsőséggel és méltósággal
koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alko-
tásain, mindent a lába alá vetettél: a ju-
hokat és marhákat mind, még a mezei
vadakat is, az ég madarait, a tenger ha-
lait, amelyek a tenger ösvényein járnak.
Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te
neved az egész földön!” (Zsolt 8,4–9)

A hónAp gondolAtA
Emberek vagyunk. Önmagunk

teljes megértése meghaladja képes-
ségeinket, de Isten jónak látta,
hogy sok mindent tudjunk ma-
gunkról. Ezek közül a legelső,
hogy teremtmények vagyunk, Is-
ten alkotásai. Ez meghatározza, kit
tekinthetünk világunk eredőjének
és középpontjának. A második,
hogy bűnbeesettek és halandók va-
gyunk. Ez meghatározza, mit gon-
doljunk eszméinkről és képessége-
inkről. A harmadik, hogy Isten Fia
halála által megmentett bennünket
az örök életre. Ez meghatározza,
hogy hol keressük életünk értelmét
és üdvösségünket.

A hónAp kérdéSei
Mit gondoljunk magunkról an-

nak fényében, hogy nem a véletlen
folytán jelent meg az emberi élet
földünkön? Hogyan éljünk a ben-
nünket körülvevő teremtettségben
(növények, állatok, ásványok stb.)
annak tudatában, hogy ugyanaz a
Teremtő formált minket, és ugyan -
úgy szövetségre lépett velünk
(1Móz 9,9–10)? Hogyan tudjuk a
csak általunk hordozott istenképű-
séget felmutatni világunkban?

A hónAp iMájA
Istenünk, segíts helyén kezelni érté-

kességünket, a teremtettségben magun-
kat a te kezedre bízni, a teremtményekről
felelősséggel gondot viselni. Ámen.

2016 az értékek éve
április témája: 

értékünk: az ember

Egy könyv teletűzve válaszokkal
hiánypótló protestáns szociáletikai kézikönyv bemutatóján jártunk

behi16_beh4.qxd  2016.04.07.  21:53  Page 5



118 BÉKEHÍRNÖK               2016. április 17.

gyülekezeti és alapítványi adományok 2015-ben
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w Nyári táborhely 
Táborozzatok Karádon! 
Várjuk ificsoportok jelentke-

zését nyári hetekre a 06 20 999
7296-os baptifonon.

www.facebook.com/karadisz
allashely

h i r d e t é S

2016. április 17-én délután 3
órakor a Nap Utcai Baptista Gyü-
lekezet kápolnájában (1082 Bu-
dapest, Nap u. 40.) Izgalmas kér-
dések a Biblia fényében sorozatcím-
mel előadás hangzik el, amelynek
címe:

A Jelenések könyve rejtélyei
A hét pecsét

A négy lovas 
(fehér, vörös, fekete és fakó lovon)
Különös vízió – Bosszúálló mártírok?

Az univerzum megrázkódtatása
Isten pecsétje

A vértanúk serege
Megnyílik a hétpecsétes könyv

Előadó: Prof. Dr. Almási Tibor,
a Baptista Teológiai Akadémia
rektora.

Énekel: a Nap utcai gyüleke-
zet kamarakórusa.

Minden, téma iránt érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Kérjük, hívja meg ismerőseit,
rokonait és barátait is.

Az előadó könyvei 50%-os en-
gedménnyel a helyszínen megvá-
sárolhatók.

MeghÍVó

Április 23-án, szombaton a Ma-
gyarországi Baptista Egyház vá-
lasztó közgyűlésen találkozik az
Újpesti Baptista Imaházban (1043
Budapest, Kassai u. 26.). Az egy-
ház elnököt, főtitkárt és felügyelő-
bizottsági tagokat választ.

kÖzgyűléS

Gyülekezetek, magánszemélyek és egyéb
szervezetek adományai 2015-ben

Bízom benne, hogy az előző ol-
dalon található táblázatban minden
kedves olvasó megtalálta saját gyü-
lekezetét, és többségében hálával
szívünkben nyugtázzuk, hogy gyü-
lekezetünk az elmúlt évben is kü-
lönféle célokat támogathatott.

Az adományozók körében ismert
vélekedés, hogy konkrét célokat ma-
gunk előtt látva szívesebben adunk,
mint „csak úgy” általánosságban. A
közösségünkben általános ado-
mányként ismert 1500 Ft/fő/év
gyülekezeti hozzájárulás csak nevé-
ben általános, a valóságban konkrét
szükségleteket támogat.  

2015-ben a beérkezett gyülekezeti
és magánszemélyi adományok (több
mint 45 M Ft) legnagyobb része – kö-
zel 40%-a – általános adomány volt,
amit a közösségünk egészét mozgató
országos missziói központunkban fo-
lyó munka támogatására használtunk
fel. Emellett örvendetes, hogy a külön-
böző missziós célok támogatására 12,5
M Ft támogatás érkezett. Köszönjük
testvéreink áldozatvállalását, amivel
kifejezik, hogy egy közösséghez tarto-
zunk. Isten áldását kívánjuk a gyüle-
kezetek munkájára, minden missziós
tevékenységére.         

Simon Norbert
gazdasági igazgató
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A debreceni baptista gyülekezet pályá-
zati felhívása a gyülekezeti és kóruséneklés
gyakorlatának megújítására szolgáló mű-
vek megalkotására az alábbiak szerint.

A pályázat kiírásának háttere
A Debreceni Baptista Gyülekezet

éneklő gyülekezet. Liturgiájában zenei
és énekszolgálatok gazdag választéka
jelenik meg. A gyülekezet vallja, hogy
a közös éneklés a közösség formálásá-
ban olyan szerepet tölt be, amelyet
más szolgálat nem tud átvenni. Az idő
próbáját kiállt „régi énekeink” fontos
teológiai ismereteket „sulykolnak” az
éneklőbe, miközben közösségi lelki él-
ményt nyújtanak.

A kóruséneklés nagy nevelőiskolá-
ja annak, hogy miképpen lehet – kell –
csoportban szolgálni úgy, hogy köz-
ben egymásra figyelünk. Hozzátesz-
szük a magunkét, miközben a másik is
érvényesül. Csak így szólalhat meg a
harmónia.

Valljuk, hogy az éneklés és a zenei
szolgálat alkalmas a hallgató lelkiálla-
potának formálására is. Ez a pozitív
hatás megtörténhet az idők próbáját
kiállt régi énekeink által, melyek hang-
zásvilága sokaknak ismeretlen, és ép-
pen ezért újszerű. De a mai, populáris,
ugyanakkor színvonalas zenei művek
is, amennyiben énekelhetőek, és teoló-
giailag helytállóak, formálhatják lelkü-
letükkel a hallgatót.

Valljuk, hogy a zenei stílusnál fon-
tosabb az énekelhetőség dallami és
prozódiai szempontból egyaránt, s a
teológiai tisztaság, vagyis az a hatás,
amelyet az énekek kifejthetnek az
éneklőre és hallgatóra.

Úgy gondoljuk, hogy a gyülekezet
énekrepertoárja – közös énekeket és
kórusműveket beleértve – akkor teljes,
ha magában foglalja a régiek mellett
azok újszerű feldolgozását és napjaink
stílusait is. A stílusoknak, az éneklés-
nek, a zenei gyakorlatnak összekötő
erővé kell válnia, s nem potenciális tö-
résvonallá.

A Debreceni Baptista Gyüleke-
zet három kategóriában ír ki pályá-
zatot:

1. Közös, gyülekezeti éneklésre al-
kalmas énekek írása.

2. Olyan előadási darabok (énekek,
zeneművek) írása, melyeket kisebb
csoportok, együttesek (kórusok, zene-
karok, alkalmi zenei együttesek, szó-
listák) szólaltatnak meg.

3. Már meglévő – de magyar szö-
veggel még nem ellátott – énekfeldol-
gozások fordítása magyar nyelvre. (A
fordításra javasolt énekek kiválasztása
még most történik, hamarosan letölt-
hető lesz az alábbi oldalon!)

A teljes kiírás letölthető itt: www.
dbgy.hu/hirek/111-palyazati -
felhivas

Idén 39 országból több mint 800
versenyzővel összesen 645 robot vizs-
gázott a bécsi RobotChallenge 2016 el-
nevezésű világversenyen. A Baptista
Szeretetszolgálat robotikacsapata két
versenyszámban összesen hét robottal
érkezett a március 12-én és 13-án meg-
rendezett eseményre. A Lego Sumo
kategória a kihívás legnépszerűbb
versenyszáma volt az idei évben,
összesen 141 szumórobot vett részt a
küzdelmekben. (A szumórobotok
szerkezetükre, szenzorjaikra és
programozásukra hagyatkozva, auto-
nóm módon, emberi beavatkozás nél-
kül küzdenek egymással.) A magyar
csapat által készített öt szumórobot
közül három csoportelsőként, kettő
csoportjának a második helyén jutott
az egyenes kieséses rendszerű döntő-
be. A kedvezőtlen sorsolás következté-
ben a döntő egyik ágán négy, a mási-
kon egy robotunk küzdhetett a legjobb
négy közé kerülésért. De végül a vi-

lágverseny Lego Sumo kategóriájának
első három helyén magabiztos teljesít-
ménnyel a Baptista Szeretetszolgálat
robotikacsapata által készített és prog-
ramozott magyar robotok végeztek,
így a dobogó mindhárom fokát ma-
gyar csapat foglalhatta el. A csapat tag-
jai: ifj. Abán Csaba, Jakab Ágnes, Léka
Patrícia, Papcsák Nóra Annamária, Poór
Lili. Felkészítőjük Abán Csaba volt.

Gratulálunk a csapatnak a nagy-
szerű teljesítményhez!

Forrás: baptistaoktatas.hu

Először egy
szerkesztősé-
günkbe érkezett
levélben olvas-
tuk a hírt. A
munka azonnal
megállt. Kissé ri-
adtan és kérdőn
néztünk egy-

másra: igaz lehet? Aztán rátaláltunk
lánya, Pálhegyi Krisztina soraira: 

„Pál hegyi Ferenc, sokak szeretett
Feri bácsija március 28-án, húsvéthét-
főn mennyei hazájába költözött. Családi
körben, békességben, szeretetben. Utolsó
óráiban a 63. zsoltárt kérte: »Isten! én
Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged;
téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog
testem a kiaszott, elepedt földön, a mely-
nek nincs vize; Hogy láthassalak téged a
szent helyen, szemlélvén a te hatalma-
dat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyel-
med jobb az életnél: az én ajakim hadd
dicsérjenek téged. Áldanálak ezért éle-
tem fogytáig; a te nevedben emelném fel
kezeimet.«” Nem maradt kétségünk:
a hír igaz. Feri bácsi Hazament. A
szívünkben hirtelen támadt űrt em-
lékek sokasága töltötte meg: láttuk
magunk előtt, amint a Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskola pszi -
chológia tanszéke és a Budapesti
Református Teológiai Akadémia
professzorsága mellett teljes szere-
tettel tanít reformátusként missziói
főiskolánkon és teológiánkon a ki-
lencvenes években; amint számos
gyülekezetünkben tudománnyal,
életbölcsességgel tartja előadásait;
lelkigondozza a házaspárokat és
családokat; írja könyveit, amelyeket
lelkészképzésünkben is tankönyv-
ként használunk, közérthetőek, hat-
hatós segítségek párkapcsolati és
családi problémáinkban. Ezek ma-
radtak utána? Ezek is. Meg egy fél-
reismerhetetlenül jó illat: a Krisztusé
Isten dicsőségére (2Kor 2,15). Átlé-
pett az örökkévalóságba a halálon
keresztül. Szomorúságunkat túlnö-
vi a hála, amit érte, életéért, haszno-
san forgatott talentumaiért érzünk.
A tőle való földi búcsúzásról lánya
így ír: „Életéről hálaadással emlékezünk
meg családja, barátai, tanítványai,
munkatársai körében. Nem a temetőben,
hanem ott, ahova tartozott: a Pasaréti
Református Gyülekezetben. Időpont:
2016. április 24., vasárnap du. fél 4.
Helyszín: 1026 Budapest, Torockó tér 1.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik sze-
rették.” Mi is közéjük tartozunk.

Békehírnök Szerkesztőség

elment pálhegyi Feri bácsi pályázati felhívás

nagyszerű siker 
a robotChallenge 2016 világversenyen
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