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A hÉt igÉ je
„Ugyanígy a ti mennyei Atyátok

sem akarja, hogy elvesszen egy is e ki-
csinyek közül.” (Mt 18,14)

A hÉt gon do lA tA
Ülök az imaházban a megszo-

kott helyemen. „Népszámlálást”
tartok. Ki hiányzik? És vajon miért?
„Az Úr nem akarja, hogy egy is el-
vesszen!” Akik itt lehettünk, hány
eltévedt (elmaradt) juhot fogunk a
következő héten megkeresni? Mi
lesz azzal a testvérrel, akinek „nincs
embere” (Jn 5,7)? Aki senkinek sem

hiányzik? Akire netán úgy gondo-
lok, hogy talán jobb is, hogy nincs
itt. Földi küldetése végén az Ember-
fia így közölte velünk akaratát:
„Menjetek el!” – nemcsak az újakért,
hanem a „régiek” érdekében is. Az
Úr ugyanis nem akarja, hogy egy is
elvesszen. Sőt! Azt akarja, hogy egy
se vesszen el! (Gerzsenyi Sándor)

A hÉt gyAkorlAtA
Ne legyünk személyválogatók!

Jézus szeretete nemcsak megváltó
irgalom, hanem megtartó kegyelem
is egyúttal.

A hÉt imÁjA
Érzem erőtlenségemet, de bízom
Áldott erődben. Küldd Szentlelkedet!
Ezentúl már csak ő legyen vezérem,
Hogy el ne hagyjam szent ösvényedet.
(Gerzsenyi Sándor: Hálaimám)

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató

Az ember önmagában olyan érté-
kes talentum, amit-akit használnunk
és fejlesztenünk kell. Isten számára a
legfontosabb, hogy életünk folya-
mán fölismerjük, hogy mire is hívott
el ő minket. Az iskola, munka, hiva-
tás összefüggésére egy történettel
szeretnék rávilágítani. A történet fő-
szereplője megkért, hogy a nevét ne
írjam le, mivel szeretne névtelenség-
ben maradni.

Tehát volt egy fiatalember, aki
egy vidéki nagyvárosban mentő-
tisztként dolgozott az Országos
Mentőszolgálat kötelékeiben. Hogy
ezt tehesse, előtte elvégezte a megfe-
lelő szakiskolákat. Szerette a mun-
káját, ezt tartotta hivatásának. Aztán
egyszer szolgálat közben a mentő-
autójuk egy vasúti átjáróban karam-
bolozott egy vonattal. Ő súlyos ko-
ponyasérülést szenvedett, az ütkö-
zésnek szörnyű nyomait ma is ott
viseli homlokán. Mikor egy másik
mentőautó kiért a baleset helyszíné-
re, őt letakarták hullazsákkal, mert
úgy gondolták, hogy már meghalt.
Igen ám, de „véletlenül” arra ment
egy idős néni, aki szólt a mentősök-
nek, hogy valami nem stimmel, mi-
vel az a hullazsák mozog. És való-
ban élt még. „…átment a halálból az
életbe.” (Jn 5,24) Azután gyorsan be-
vitték az ügyeletes kórházba, ahol
hosszú lábadozás után felépült. Ek-
kor döbbent rá Isten mélységes sze-
retetére, hogy innentől kezdve már
semmi sem maradhat úgy, ahogyan
az régen volt. Megértette Isten életé-
re szóló tervét. Úgy gondolta, hogy
még többet kell tennie embertársai-
ért, mint amit a Mentőszolgálatnál
tud tenni. Ekkor az Úr útmutatása
alapján önkéntesnek jelentkezett a

Baptista Szeretetszolgálat speciális
mentőcsapatába. Ha a világ bármely
pontján katasztrófa történik, akkor ő
ott van társaival, és segít. Ha meg-
szólal a telefon, már indul is. Mun-
káját az OMSZ-nél megtartotta, de
ma már a hivatását tartja a legfonto-
sabbnak. Hiszen ha valakinek „Isten
oltókése” metszi és formálja az éle-
tét, az bizton tudhatja, hogy gyü-
mölcsöt fog teremni az élete... Ennyi
a történet.

Csak ennyi lenne?
Jövőnk nincs előre lefektetve, azt

magunk alakítjuk ki – munkával, ta-
nulással, jellemneveléssel, empátiá-
val, imádsággal. Jövőnket magunk
kövezzük ki cselekedeteinkkel, kis
és nagy döntéseinkkel. Mert a tette-
ink megváltoztatnak minket! Meg
kellene érteni, hogy az iskolát vagy a
munkát választjuk, a hivatásunkat
pedig felfedezzük. Amikor eljön az
idő, és készen állunk hivatásunk be-
töltésére, akkor bizonyosak lehe-
tünk benne, hogy Jézus meg fog szó-
lítani minket, úgy, ahogy egykor a
galileai halászokat megszólította
munkájuk közben. És azt se feled-
jük, hogy van olyan munka, ami el-
múlik, ugyanakkor van, ami meg-
marad; s van, ami semmivé válik, és
van, ami örökkévaló. Az is igaz,
hogy a világ sok nyomorúságát, ba-
ját nem tudjuk megoldani. Azonban
bizonyosak lehetünk abban, hogy a
mi munkánk nem hiábavaló az Úr-
ban. Halkan kérdezem, hogy látó
szemmel széjjelnéztünk-e már, és
észrevettük-e, hogy a mi életünk-
ben, családunkban, környezetünk-
ben van-e valaki, akin segíthettünk
volna, de nem tettük meg?!

Igazából csak Isten szolgálatában
tudunk növekedni a kegyelemben.
Sokszor eszembe jutnak Pál apostol
szavai: „Az életem semmit sem ér, ha
nem arra használom, hogy elvégezzem
azt a munkát, amivel megbízattam.”
(ApCsel 20,24)

Áldott emberek azok, akik fölis-
merik az Istentől nyert hivatásukat!
Értéknövelő felismerés.

Leleszi Balázs Károly

Április hónap témája
Értékünk az ember
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Felújítások
Miután a Csengődi Baptista Gyü-

lekezet sikeresen felújította 106 éves
imaházát, 2015 őszén elkezdte a kis-
terem, konyha és a vizesblokk teljes
megújítását. A munkálatokat febru-
ár elejére sikerült befejezni.

Megújulhatott a gyülekezeti
konyha, kisterem, a fűtés korszerű-
södött, és két új illemhelyet is sike-
rült kialakítani a mai kor igényeinek
megfelelően. A beruházás több mint
4 M Ft-ba került, sikeres egyházi pá-
lyázat, jelentős külföldi adomány és
a gyülekezet összefogása tette lehe-
tővé a munkálatok befejezését.

Külön köszönetünket szeretnénk
kifejezni Barkóczi Ferenc testvérnek a
faipari munkákért (ajtók, lambéria),
Hotz János testvérnek a víz-gáz szere-
léséért, Kiss Sándor testvérnek a fes-
tési munkákért, amiket önzetlenül,
társadalmi munkában végeztek! Ez-
zel a felajánlással nagymértékben
csökkent a gyülekezet tényleges ki -
adása. Az ünnepélyes átadásra, ün-
nepi istentiszteletre 2016. március 6-
án 17 órai kezdéssel került sor Papp
János, a Magyarországi Baptista Egy-
ház elnökének szolgálatával.

Mészáros Nándor
gyülekezetvezető presbiter

Bemerítés
Isten kegyelméből újra „meg-

mozdulhatott” a víz a csengődi ima-
házban!

Március 20-án két testvérnő tett bi-
zonyságot hitéről, és merítkezett be:
Szabó Istvánné és lánya, Túrúné Szabó
Erika. Korábban mindketten vallásu-
kat gyakorlók voltak, de a megtérés-
ről, a Jézus Krisztussal való személyes
kapcsolat fontosságáról akkor hallot-
tak először, amikor Erika unokatestvé-
re megtért. Több mint húsz év telt el
azóta, de a kitartóan vetett mag végül
kikelt. Sokféle nehézség is segítette
őket abban, hogy közelebb jussanak a
döntéshez, végül együtt adták át éle-
tüket Istennek. Rendszeresen tanul-
mányozták a Bibliát, egy évvel ezelőtt
pedig közösséget keresve eljutottak
gyülekezetünkbe.

Az ünnepi istentiszteleten Mészáros
Attila gyülekezetplántáló testvér hir-
dette az igét, aki az említett unokatest-
vér férje, és aki feleségével együtt segí-
tette őket a megtérés útján. A bemerí-
tést lelkipásztorunk, Kotmájer Mihály
végezte. 

Kívánjuk új testvéreinknek, hogy
az a szeretet, öröm és hit, amely most
annyira jellemzi őket, maradandó le-
gyen egész életükben!              K. M.-né

Két évvel ezelőtt kezdtünk
imádkozni intenzíven gyülekeze-
tünkben gyermekáldásokért.
Több családban is évek óta várták

már, hogy Isten megajándékozza
őket babával. Az Úr meghallgatta
a közösség imáit, és csodálatos

módon adott választ a könyörgé-
sekre. 2015 végén négy családban
is gyermek született, és idén nyá-
ron újabb két család néz gyermek-

(Folytatás a következő oldalon)

Családi hírek
gyermekbemutatások

Angyalföldön 

Csengődi örömünnepek

Ifj. Gyurkó Balázs

Bódi Benjámin Bernárd

Komáromi Hanna
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Áldott hétvégét tölthettünk együtt
2016. március 5–6-án, melyről nem le-
het úgy beszélni, hogy ne maradjon
ki semmi. 

Szombaton az alberti evangélikus
imateremben ökumenikus női vi lág -
imanapon vehettem részt, ahol a ku-
bai nőtestvérek életébe kaphattunk
betekintést. 

Két szlovák hölgy vendégünk
volt, Ruth Madarova, a szlovák Nőszö-
vetség elnöke Poprádról, és Judita
Kolarik, a Nőszövetség tagja Pozsony-
ból. Az alkalom alapgondolata: „En-
gedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké
az Isten országa.” (Mk 10,14)

Judita Kolarik az igevers első ré-
széről beszélt: „Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket.” Két fontos
gondolatot emelt ki, melyekből az el-
ső: miért is volt fontos Jézusnak a
gyerekekre is időt szánni. Már a gye-
rekek is kifejezik az érzéseiket, érzel-
meiket, amit mi felismerünk és meg-
értünk, reagálunk rájuk. Viszont ők is
megérzik a mi érzelmi állapotunkat,
amely hatással van rájuk. A gyerekek
hasonlóan viselkednek, mint egy tü-
kör. Ha mi szeretetet sugárzunk felé-
jük, akkor ők is ezt vetítik vissza ránk
és környezetükre. Az ilyen környe-
zetben felnőtt gyerekek nyugodt, ki-
egyensúlyozott személyiséggé vál-
nak. Ezért fontos az együtt töltött idő
a gyerekekkel, amit nem mindegy,
hogyan teszünk, mert nagy hatással
vagyunk a további életükre. A máso-
dik fő gondolat az apa és a gyermek
együtt töltött idejének fontossága
volt. A lányok önérzete és önmaguk
tisztelete egyenesen összefügg az ap-
jukkal való kapcsolatukkal. Később
az összes férfit az „apjukon” keresz-
tül fogják látni. Minden lány lelkében
különleges hely van fenntartva az
apa számára. A fiúk számára is fontos
az apa. Például az apai ölelés az elis-
merést és dicséretet jelenti részükre.
Ez alapozza meg a biztonságot és a
védelmet számukra. Láthattuk, hogy
az apa szerepe a gyerek életében
mennyire fontos, ezért is nagy tragé-
dia, hogy a most született gyerekek
34%-a apa nélkül nő fel. Sajnos szülő-
ként szembesülünk azzal, hogy nem
vagyunk tökéletesek, és sok hiányos-
ságunk van ezen a téren. Elmondta,
az ő kapcsolata sem volt mindig töké-
letes az édesapjával. Viszont csak
most, felnőttként érthette meg, hogy
nem ennek a kapcsolatnak kell meg-
határoznia az „én” értékét. Keresz-
tényként sokkal fontosabb, hogy ki

vagyok „én” a Krisztusban. Gyüleke-
zeteinkben megszokott, hogy a kis-
gyermekeket a templomba visszük,
és imában kérünk áldást rájuk. Elhoz-
zuk őket Jézus Krisztushoz. Számom-
ra ez annak a jele, hogy meg szeret-
nénk nekik tanítani, példát mutatni,
milyen legyen a kapcsolatuk az élő Is-
tennel, aki szerető apa, Atyánk, aki
betölti minden szükségletünket.

Ruth Madarova beszélt az igevers
másik részéről: „mert ilyeneké a
mennyeknek országa.” Minden nő-
nek megvan a saját „királysága”,
ahol a legtöbb időt tölti. Ide el tud
menekülni a problémák elől, ahol
mindig boldognak érezheti magát.
Sokak számára ez lehet a kert, a
konyha vagy akár a könyvtár, ahol a
könyvekbe menekülhet. Ezek jó dol-
gok, és ilyenkor könnyű megfeled-
kezni a gondokról, nehézségekről.
Viszont az Isten királysága, országa
ennél több. Nem problémáktól való
menekülés, azok megoldása, letevé-
se. Ezt a gondolatot a Róma 14,17 ige
alapján jobban körbejárhattuk: „Hi-
szen az Isten országa nem evés és ivás,
hanem igazság, békesség és a Szentlélek-
ben való öröm.” Ez nem azt jelenti,
hogy ezt csak a mennyben kapjuk
meg, miután meghaltunk. Ez már a
jelen életünkben a miénk lehet, ha
Krisztus Úr a szívünkben, aki erő-
sebb minden sötétségnél, és ezért az
igazság, békesség és öröm lehet az
életünkben, melyekről hallhattunk
bővebben is. Először az igazságról,
mely felszabadít még akkor is, ha kö-
vetünk el bűnöket, botlásokat, me-
lyekkel a sátán jogosan vádol ben-
nünket. De ezeket megvallva Jézus-
nak bűnbocsánatot nyerünk, ezért
ahogy a Róma 8,1-ben olvashatjuk:
„Nincs tehát most már semmiféle kár-
hoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus
Jézusban vannak.” A következőkben a
békességről hallhattunk, amelyet
könnyen elvesz az embertől a meg -
annyi nyugtalanság, konfliktus, né-
zeteltérés, bűntudat, bizonytalanság
stb. Azonban ezeket tudnunk kell
mindennap lerakni Isten elé, aki cse-
rébe az ő békességét adja nekünk. Az
Isten békessége a mi jutalmunk. Ha
behívod Jézust a szívedbe, akkor az ő
békessége tölti be az életed minden
területét. Végül az örömről hallhat-
tunk. Mindennap találjuk meg a mi
örömünket. „Ez az a nap, amelyet az
Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk
ezen!” (Zsolt 118,24)

Ujváriné Szabó Anikó

Ökumenikus női imanap Albertirsán
áldás elé. Ez a kilencven fős kö-
zösségünk számára hatalmas ál-
dás. 

A 2016-os év gyermekbemuta-
tásokkal indult Angyalföldön. Ál-
dást kértünk Szilágyi Kolos, ifj.

Gyurkó Balázs, Bódi Benjámin Ber-
nárd és Komáromi Hanna életére.

Hálásak vagyunk Istennek
ajándékaiért, és köszönjük, hogy
újabb bizonyságot adott szá-
munkra arról, hogy nem hiábava-
ló kitartóan imádkozni egy célért.

Merényi Zoltán

(Folytatás az előző oldalról)

Szilágyi Kolos

A szadai 55+ találkozón (lásd
róla a beszámolót a következő ol-
dalakon) szó esett arról is, hogy
szívesen találkoznánk Tahiban, a
táborban is két-három napos
program keretében. (Természete-
sen fiatalabbak is jöhetnének!) 

Szeretettel kérjük azokat a
testvéreket, akiket ez érint, hogy
– a felmérés és esetleges szerve-
zés érdekében – jelezzék érdeklő-
dési szándékukat az alábbi elér-
hetőségeken: Pálinkás Ibolya,
baptifon: 20 886 4851 (üzenet hagy-
ható), e-mail: psibolya@gmail.com.

„Tahiretro”
55éven

felülieknek
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Tavaly januárban jelent meg a
Békehírnökben Szommer Hajnalka
cikke „Ki szervezi meg?” címmel.
Arról írt, hogy mindkét nemnek és a
legtöbb korosztálynak vannak spe-
ciális találkozóik (gyermek-, tini-, if-
júsági, női, férfiprogramok, baba-
mama körök stb.), de nem hallot-
tunk még arról, hogy a nyugdíjas
korosztálynak valahol szervezné-
nek találkozókat. 

Ezen a felhíváson elgondolkod-
va és felbuzdulva körzetünk (Sza-
da–Veresegyház) érintett korosz-
tályba tartozó tagjaival 55+ néven
kistérségi találkozót szerveztünk ja-
nuár 30-án a nyugdíjra váró és a
nyugdíjas korosztálynak. Szép
számmal jöttek el az érdeklődők a
térség baptista gyülekezeteiből a
szadai imaházba. 

Igei gondolatokkal körzetünk
egykori lelkipásztora, Drenyovszki
Pál szolgált egy aktuális témában:
„Fiatalok és nyugdíjas korúak békés
együttélése. A megújuláshoz vezető
út” (2Kor 5,16–21). Hangsúlyozta –
többek között –, hogy örök refor-
mációra van szükségünk, ugyanis
hajlamosak vagyunk arra, hogy el-
térjünk az Isten által megmutatott
helyes úttól. Mindig a múltból kiin-
dulva, a jelenlegi helyzetet felmér-
ve, az igére figyelve vezet az út a
megújulás felé.

Mivel a szadai és a vácegresi
gyülekezetből hárman is tagjai va-
gyunk a Baptisták az egészségért
munkacsoportnak, a találkozón
megjelentek ennek elemei is. 

A rövid szünetben gyors kósto-
lót tartottunk, bemutatva az édes
reggeli néhány egészséges ételét – a
teljesség igénye nélkül. Ezt követő-
en dr. Drenyovszki Zita orvos, a Bap-
tisták az egészségért munkacsoport
tagja tartott előadást. Az előadás té-
mája: „Testi bajaink. Vedd észre
időben, tervezz időben!” Szemléle-
tesen, képekkel, statisztikákkal,
grafikonokkal ábrázolva szembe-
sülhettünk azokkal a problémák-
kal, amelyek magyar népünket ve-
szélyeztetik. Számos területen re-
formokra, életmód-változtatásra
van szükség. Például köztudott,
hogy a túlsúly a legtöbb betegség
egyik kockázati tényezője. Sajnos
Magyarország első a sorban Euró-
pában ezen a területen! 

(Folytatás a következő oldalon)

55+ találkozó

Régen megtervezett és várva várt
alkalom volt az újpesti baptista ha-
rangzenekar egyházzenei áhítata Ba-
latonföldváron április 3-án, vasárnap
délután. A helyi kis közösség életében
nagy esemény; sok ima, szervezés, hí-
vogatás előzte meg ezt az alkalmat.
Szeretnénk valami módon elmonda-
ni, akár harangokkal is, hogy Jézus
Krisztus szeret, azért hív még, azért ir-
galmas még, és azért kopogtat még a

szívek ajtaján. Ilyen figyelemfelkeltő
és hívogató alkalomnak tekintettük az
újpesti testvérek szolgálatát. 

Nemeshegyi Zoltán, gyülekezetünk
lelkipásztorának imája és köszöntése
után a zenekarral együtt énekeltük
közösen a „Mily üdvös tudnom: Jézus
enyém...” kezdetű gyönyörű hitvalló
énekünket.

A harangzenekar történetéről és a
hangszerekről Simon Norbert, a zene-
kar vezetője adott széles körű tájé-
koztatást: egy amerikai házaspár
megőrzésre és egyben használatra is
az újpesti gyülekezetben hagyta saját
harangjait. Testvéreink eredményesen
megtanulták ezeknek a nagyon érzé-
keny harangoknak művészi szinten
való megszólaltatását, ami nem köny-
nyű feladat, hisz 37 db kis harang há-
rom oktáv terjedelemben szólaltatha-
tó meg, egy játékos (11-en vannak)
pedig legalább négy hangnak a „gaz-
dája”. Az eredményt látva végül az
amerikai házaspár a gyülekezetnek
ajándékozta a hangszereket. Testvére-
ink küldetésüknek tekintik a haran-
gokkal is Isten hívását közvetíteni.
Mint amikor a templom harangja
megszólal, jelez valamit, például meg-
halt valaki, hívogat az istentiszteletre
stb., minket is hívogatnak ezek a ha-
rangok találkozni Jézus Krisztussal,
mert az mindig változást hoz azok

életében, akik meghallják ezt a hívó
szót. 

Először virágvasárnapi témakör-
ben két művet szólaltattak meg a ha-
rangosok: Hogy fogadjalak téged,
Megváltóm, nagy Király? és Hozsán-
na a magasban! 

Ezután két magzat párbeszédét
hallgattuk meg Szommer Hajnalka és
Simon Norbert felolvasásában. Iker-
magzatok – egyik hívő, másik szkep-

tikus – beszélgetnek a születés utáni
világról. Hogy nézhet ki a külvilág,
hogy lehet ott élni, hisz már nem lesz
a köldökzsinór, ami biztosította szá-
mukra a táplálkozást, és vajon talál-
kozni fognak-e édesanyával? Meg -
annyi kérdés a rejtelmes jövőről!
Nagy igazságként fogalmazódik meg
a párbeszéd végén, hogy az igazi, az
örökkévalóságba is átívelő Élet a meg-
születés, az újjászületés után kezdő-
dik! 

A folytatásban részletet hallgat-
tunk meg G. F. Händel Messiás című
oratóriumából. 

Mészáros Kornél újpesti lelkipásztor
testvér igei szolgálatában a folyama-
tosan megújuló természet képével il-
lusztrálta a Bethesda üdülő fejlődését.
Élet – elmúlás – újból élet = befejezet-
len épület – építkezés – befejezett te-
rem. Konferenciaterem, gyülekezet!
Fontos mindig előrenézni! Keressük
az élet értelmét, miért vagyunk a vilá-
gon?! Földváron is mi a küldetésünk?

Jézus azt mondta Mártának: „Én
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én-
bennem, ha meghal is, él; és aki él és hisz
énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn
11,25–26) Akkor mi lesz velünk? Nem
halunk meg soha? Mégis látjuk, hogy
sorban meghalnak az emberek. Jézus
az örök életről beszél. A természet
üzen, hisz a száraz ágak újraélednek,

Tavaszt köszöntő harangok
Balatonföldváron
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A programot szeretetvendégség-
gel zártuk, amelyen kizárólag az
egészségre jótékonyan ható finom-
ságokat tálaltunk fel. Ezekből né-
hány recept megtalálható gyüleke-
zetünk honlapján (www.szadaibapt
ista.com, „Törődjünk egészségünk-
kel” címszó alatt: Linkek – Hasznos
linkek – Az egészséges táplálkozás –
receptek – életmódtanácsok).

Az orvosi előadást és az ezzel
kapcsolatos beszélgetést nagy ér-
deklődés övezte, ezért rögtön dön-
tést is hoztunk arról, hogy valami-
lyen formában folytatni fogjuk ezt
az előadás-sorozatot – nem csak az
55 éven felülieknek, és nem csak a
gyülekezetbe járóknak! 

A szóbeli és az írásos visszajelzé-
sekből néhány fontos dolog derült
ki, amelyeket közzéteszünk, hiszen
az ország minden részén használha-
tó gondolatok ezek: 

Lenne igény hasonló progra-
mokra. Fontos, hogy a gyülekezet
jelentős részét képező idősödő test-
vérek ne vonuljanak annyira vissza,
hanem elérhetők legyenek és legyen
a számukra is program. Azoknak,
akik annak idején ifjúsági rendezvé-
nyekre, konferenciákra jártak, egy
kicsit nosztalgia is együtt lenni ha-
sonló korúakkal. 

Ajánlott témák, amelyekről szí-
vesen hallanának az 55 évet betöl-
töttek: 

– Magányosság a házastárs elha-
lálozása miatt. Kell a biztatás: van
tovább.

– Különféle egészségügyi témák:
például mozgásromlás, cukor, ideg-
rendszeri problémák, daganatos be-
tegségek. Hogyan tudunk egymás-
nak segíteni, ha diagnosztizálnak
ilyen és hasonló betegségeket? 

– Helyes viszonyulás olyan csa-
ládtagokhoz, akik nem akarnak az
Úrral járni. Ezt sikertelenségnek,
kudarcnak éli meg a keresztény em-
ber. Hogyan viselkedjünk velük, ho-
gyan dolgozzuk fel? 

Hazánk legtöbb településén mű-
ködnek a nyugdíjasklubok. Állami-
lag is támogatott, ezért kötelező fel -
adat az idősek napközbeni ellátása.
A világ fiai tudják, hogy ezekre
szükség van. Különösen fontos a
biblikus megközelítés ebben az élet-
korban, amikor már az örök hazába
készülünk. „Nekik ki szervezi
meg?” Imádkozzunk minél több
olyan munkatársért, akik ezt vála-
szolják: „Itt vagyunk, megszervez-
zük.” Pálinkás Ibolya

(Folytatás az előző oldalról)tehát van élet a látszólag élettelennek
tűnők után! Az élet léte nem véletlen!
Titok! Ez a tavasz, ez a nyár elmúlik,
de az ősz és a tél után újraéled a ter-
mészet. Az örök élet örök tavaszt je-
lent, ez nem múlik el soha! A kereszt a
falon: az élet szimbóluma, mert a ke-
reszt azt üzeni, hogy a halál után van
új élet, örök élet! Erre hív, vár bennün-
ket az Úr, és üzeni Ézsaiás prófétán
keresztül: „Ti szomjazók mind, jöjjetek
vízért, még ha nincs is pénzetek... Keressé-
tek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok
segítségül, amíg közel van!” (55,1.6)

A szolgálatok második részének
üzenete így foglalható össze: Isten

szemlélődésre hív minket, mikor kilé-
pünk a természetbe! „Nagy Istenem,
ha nézem a világot” – hangzott az Is-
tent magasztaló zene! 

Papp Szabolcs testvér szolgálatában
a tavasz illatait hozta elénk példaként,
megemlítve kellemes, ugyanakkor
hasznos voltukat, hiszen a táplálékot

kereső rovarok a tavaszi levegő illat-
ösvényeit használva messziről is pon-
tosan célba találnak a nyíló virágok
szirmain.

Krisztus jó illataként hasonló kül-
detést teljesíthetünk mi is ebben a vi-
lágban: Istenre mutató életet élve
olyan illatösvénnyé válhatunk, amely
a keresőknek utat mutathat az örök
élet forrása felé. 

A továbbiakban meghallgathattuk
Cynthia Dobrinski c-moll Nocturne és
Douglas E. Wagner Feltámadt, hallelúja
című műveket. 

A zárszó után mindenkinek alkal-
ma volt közelről megtekinteni és kéz-

be is venni ezeket a kecses, mesterien
megszólaltatott harangokat!

Adja Isten, hogy az elvetett
igemagvak, akár szóban, akár zené-
ben hangzottak is el, megpendítsék
szívünk húrjait, és válaszra találjanak
minden hallgató szívében! 

Bálint Margit

Nagy örömmel imádkoztunk
2016. március 27-én Györkös Natasáért,
akit először hoztak el Isten házába
szülei. István és Erika az Úrtól második
gyermekként kapták őt, aki teljesen
hangtalanul vett részt első istentiszte-
leti alkalmán. Horváth Zsolt lelkipász-

tor a Lk 11,27–28 igék felolvasása után
szólt a szülőkhöz. „Szenvedés a szü-
lés, de boldogság az új élet! Sokszor el-
fogultak a szülők gyermekeik felé, de
az ige olvasása és megtartása fontos
minden körülmények között. Ez ad
igazi örömet és bölcsességet a gyer-

meknevelés szol-
gálatában.” Az
imádság után fu-
rulyazenekarunk
szolgálata és gyü-
lekezetünk nevé-
ben egy köszöntés
hangzott el. Kí-
vánjuk, hogy Isten
szavának meghal-
lása, befogadása és
megtartása segítse
a kis jövevény
egész életét.

Sz. László

Gyermekbemutatás Ócsán
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IFIROVAT

Időpont: 2016. június 4.,
szombat, 9.30–16.00

Helyszín: Szigetszentmiklósi
Baptista Imaház (Szigetszent-
miklós, Kinizsi u. 43.)

A nap házigazdái Halász Tí-
mea és Rédl Ádám lesznek.

A programból:
Papp János egyházelnök beve-

zetője után előadásokra kerül
sor:

I. Steiner József: Elmerülni te-
vékenységeinkben – és kiválóvá
válni

II. Kodácsy-Simon Eszter: Ke-
resztény nevelés

III. Szabó Csaba és Paróczi
Zsolt: A most zajló folyamatok
bemutatása

Az ebédet (állófogadás) 15
perces szekciók követik:

1. Zentai Márta: Bibliaismeret-
tankönyvek bemutatása (4–8. ált.
isk.)

2. Varga Attila: Középiskolai
hittanterv

3. Szemancsik Jaroszláv: Iskola-
lelkészi gondolatok  

4. Szilágyiné Sinka Zsuzsanna:
Intézményvezetői gondolatok 

5. Barbarics Péter, Benedek Za-
lán: BOK-szekció

Egész nap a Tahi Dicsőítő
Csoport vezeti a konferencia
résztvevőinek közös éneklését.

A programot Durkó István
missziói igazgató fogja zárni.

Jelentkezni a következő cí-
men lehet:

https://goo.gl/64RDPz 

A részvételi díj 2016. május
15-ig történő jelentkezéssel 2000
Ft/fő, a helyszínen 2500 Ft/fő.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

meghívó a hit és Pedagógia
konferenciára
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Durkó Heléna Láthatatlan című
lemezbemutatóját a Keresztkérdés
kísérte. Az énekesnő gyönyörű
hangjához, őszinte mondatához
nagyszerűen passzolt ez a rendha-
gyó együttes. Tökéletes párosítás
volt és nagyszerű a február 28-ai
este, mindez az Ez az a nap! szer-
vezésében. 

Megkérdeztük a jelenlevőket,
következzen hát néhány vélemény:

„Bár már tisztában voltam előtte
is Heléna képességeivel, újból sike-
rült meglepnie. A színpadon (fiatal)
korát meghazudtoló profiként állt:
egyszerre volt összeszedett, határo-
zott, és tudott hihetetlenül mély ér-
zéseket közvetíteni. Az egy dolog,
hogy mind a gyönyörű énekhang,
mind az új lemez zenei stílusa is
nagyon tetszik – igényes és egyedi
is –, de ehhez a zenéléshez valóban
kellett az a lelki és érzelmi világ,
ami Helénában megvan. A dalaiból
persze személyes bátorítást is kap-
tam, mivel hozzá hasonlóan nekem
is elég küzdelmes volt az előző
egy-két évem. Ugyanazt tapasztal-
tam, amiről ő is énekelt több dalá-
ban is: ha Istent állítjuk életünk kö-
zéppontjába, és rábízzuk magun-
kat, akkor sosem hagy cserben. Új
utakat épít a megpróbáltatásainkon
keresztül, és a belé vetett bizal-
munkat biztosan áldásai fogják kö-
vetni. Ami az érzelmeket illeti, egy-
részt a dalok mélységéből fakadó-
an megható volt hallgatni a lassú
számokat, másrészt hálát és örömöt
éreztem, hogy Heléna teljességgel
Isten szolgálatába tudja állítani az
ajándékát, sokunknak örömet sze-
rezve ezzel.” (Nádas Kinga)

„Nagyon jól éreztem magam!
Tetszettek a dalok, de kettő kivéte-
lesen megérintett. Isten bátorított
arra is, hogy fejezzem be rég elkez-
dett dalaim megírását. Nem bán-
tam meg, hogy elfogadtam a fő-
szervező meghívását, annak ellené-
re, hogy Szerbiából jöttem, ami
pénzügyi okokból kihívás volt.”
(Kukla Kornél)

„Az a személyes meggyőződé-
sem, hogy mindannyiunkban van
egy szentek szentje, ahol Isten vár,
ahova csak összetört szívvel, bűn-
bánattal mehetünk be. Ilyen volt
Mária, aki Jézus lábait a drága ke-
nőccsel és a könnyeivel mosta meg.
A Biblia azt mondja, hogy a termet

betöltötte a kenet illata. Azok az
énekek, amelyek a fájdalmak, ne -
héz ségek, könnyek között, őszinte
bűnbánó szív mellett születnek,
kellemes illatot »árasztanak«. Ezek
nemcsak az érzelmekre hatnak, ha-
nem nagyon mélyen érintik az em-
bert. Heléna dicsőítése pontosan
ilyen, ezért éreztem különlegesnek
és bátornak.” (Mányai Dávid)

„Helénának nagyon szép hangja
van! Tetszett a fényvilág és az iko-
nikus kék fényes megvalósítás. Ne-
kem nagyon sokat jelentett az,
hogy mikor az egyik dalát a testvé-
re, Theofil kísérte, akkor a színpa-
don egy öleléssel köszöntötték egy-
mást, és aztán Heléna megjegyezte,
hogy ez nemcsak megjátszott, tény-
leg szeretik egymást. Megmoso-
lyogtatott, mikor az angol dalról
beszélt, és mondta, hogy »lehet, ki-
csit elcsépelt, mert angolul már sok
szöveget hallottunk. A címe:... Na
jó, tényleg elcsépelt, de szívből
jött.« Ezek nyilván mind kezdő dol-
gok. De közben meg annyira jól -
esett ez az őszinteség. 

Volt Helénának még egy olyan
mondata, hogy nem számít, hogy
miben vagyunk gyengék, mert Is-
ten így szeretne minket használni.
Bennem ez is mély nyomot ha-
gyott. Mert pont megfogalmazó-
dott bennem a hétvégén egy gon-
dolat, egyfajta tehetetlen düh, hogy
miért nem adott nekem Isten olyan
hangot, hogy tudjam dicsérni őt.
Ezért nagyon jólesett, mikor szó
szerint mondta, hogy nem baj, ha
nincs hangunk, Istent így is dicsér-
hetjük. 

Szóval összességében nagyon
inspiráló volt az egész.” (Simon Dá-
vid)

Muzslai-Bízik Bencze

láthatatlan lemezbemutató koncert
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A jó Isten kegyelméből igen szép
hétvégét tölthettünk együtt immár ki-
lencedik alkalommal Békéscsabán a
Körös vi déki Egyházkerület szervezé-
sében.

Már péntek délután elkezdték a ta-
nuló karvezetők a gyakorlást, akik –
mint az előző nyolc alkalommal is –
szép számmal vették igénybe a tanulás
lehetőségét. Ezen alkalomra 44 fő je-
lentkezett, közülük 14-en Erdélyből
jöttek. Oláh Gábor karnagy-tanár lelkes
vezetésével, valamint segítőivel – Ko-
vács István testvérrel Újpestről, és Erdei
István testvérrel Békésről – a háromna-
pi komoly karvezetői oktatás mellett
az énekek mondanivalója és a vasár-
napi prédikáció hitünk elmélyítését is
szolgálta. A színvonalat emelte Tóka
Szabolcs orgonaművész munkája.
Szombat délelőtt már a nagy kórus di-
rigálását tanulhatták a karnagyjelöl-
tek, vasárnapra a 100 főt is elérte a kó-
rustagok száma.

Szombat este különleges örömben
volt részünk, a békéscsabai Csaba-
gyöngye Kulturális Központ nagyter-
me is megtelt. A Baptista Központi
Énekkar színvonalas, jótékonysági
hangversenyében gyönyörködhet-
tünk, melyet a nemrég az Úrhoz elköl-
tözött Oláh Zsolt testvér emlékére ren-
deztünk. Vezényelt az édesapa, Oláh
Gábor karnagy testvér, akinek szívé-
ben még a fájdalmas elválás frissen él.
Fiukat vesztették el 42 évesen betegség
következtében, ezért a célgyűjtés is a
beteg gyermekek gyógyítására, az azt
végző alapítvány részére történt. A
koncerten szólót énekeltek Meláth
Andrea, Kiss Rózsa és Szerekován János
művész testvérek.

Ez alkalommal köszöntötte az ün-
neplő gyülekezetet Szente Béla, a kultu-
rális központ igazgatója, aki örömmel
adja át minden évben ezt az impozáns
termet, éttermet ezekre az alkalmakra.
Majd Békéscsaba város polgármestere,
Szarvas Péter köszöntőjében elmondta,
kiváltságnak tekinti, hogy a baptisták-
nak ily módon is segítségére lehet. Kö-
szönetünket fejezzük ki ifj. Bálint József
testvérnek is, aki mindent félretéve

szervezte meg nagy odaadással – fele-
sége segítségével – ezeket az alkalma-
kat. Földesi Zoltán testvér nyomdájá-
ban ismét igényes, szép kivitelű kot-
ta- és zenei anyag segítette a hétvégi
kórus munkáját.

Vasárnap délelőtt az imaórai buz-
dítást Kiss Tibor testvér, a Körösvidéki
Egyházkerület elnöke végezte. A dél -
előtti és délutáni istentiszteletek alkal-
mával mutatták be frissen szerzett tu-
dásukat a karvezetők a kilencéves
gyermektől az 50 évesig. Az igehirde-
tés szolgálatát Meláth Attila lelkipász-
tor testvér végezte a Neh 6,15, vala-
mint a 12,31–38 és 43. verse alapján.
Testvérünk kiemelte: ahogy Nehémiás
imádkozással-böjtöléssel építette a
várfalat, csak így lehet közösségünk-
nek is megújulni, ha Isten feltételeinek
engedelmeskedünk. Meláth testvér
igen odaillő példákkal illusztrálta
mondanivalóját a tőle megszokott lel-
kesedéssel. Ez a kórus is szolgálhat így
az Úrnak, mint Nehémiás idejében.
Vasárnap ebéd után a fúvósok zenei
szolgálatában gyönyörködhettünk. A
délutáni prédikáció is megújulásra
buzdított, hogy ne egymásnak akar-
junk tetszeni, mert Jézus ismeri életün-
ket. Megemlékezett Meláth testvér az
eltávozott Oláh Zsolt testvérről, aki so-
kat szenvedett betegsége miatt. Meg-
köszönte az adakozó kedvet – az ösz-
szegyűlt 416 ezer Ft-ot – az Úr Jézus
nevében. Elmondta: „A földbe esett
gabonamag akkor terem, ha mi lelké-
szek úgy mondjuk el a felülről jövő
igét, hogy a hallgatóságot szíven talál-
ja. Ez imatámogatást kíván, és legyen
imádkozó háttér. Ne mondvacsinált
hívők legyünk. Ha Jézust akarják látni,
tudjuk bemutatni.”

Az alkalom szeretetvendégséggel
zárult. 

Terveinkben szerepel a 2017-ben
megrendezendő 10. jubileumi határ
menti karvezetői és kóruskurzus –
nyilván a „jakabi feltételekkel”, me-
lyért imában kérjük a mindenható Is-
ten áldását ránk és egész baptista kö-
zösségünkre.

Bálint Borbála

Békéscsaba 
iX. határ menti karvezetői és kóruskurzus

2016. március 4–6.

„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

DUNAHARASZTI: 2016. már-
cius 24-én, életének 80. évében,
nagyszámú rokonság és testvéri-
ség körében vettünk búcsút Ré-
vész Károly testvértől. Hűségesen
szolgáló és imádkozó testvérünket
hirtelen, de nem váratlanul érte a
hazahívó szó. Temetésén Varga
Boldizsár nyugalmazott és Plank Jó-
zsef jelenlegi lelkipásztorunk hir-
dették a vigasztalás igéit.

2016. április 10-én ismét meg-
mozdulhatott a víz a Békéscsabai
Baptista Imaházban. Mihály Péter
testvérünk tett vallást hitéről ezen a
napon, és pecsételte meg bemerítés-
sel döntését. Az istentiszteleten Pé-
ter István békési lelkipásztor hirdette
közöttünk Isten igéjét, aki kiemelte
ifjú testvérünk bátorságát, hogy
egyedüliként is vállalta a beme rít -
kezést, vagyis a Jézus Krisztusban
való hitének megvallását. A bemerí-
tést Szűcs Benjámin Ottó békéscsabai
lelkipásztor végezte, aki Pál apostol
szavait helyezte Péter testvérünk
szívére: „Az ifjúkori kívánságot pedig
kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a
hitre, a szeretetre, a békességre azokkal
együtt, akik tiszta szívből hívják segítsé-
gül az Urat!” (2Tim 2,22) Isten áldá-
sa kísérje ifjú testvérünk életét! B. L.

Bemerítés 
Békéscsabán
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„Aki meg akarja menteni a lelkét,
vagyis az életét, az el fogja veszíteni, de
aki odaadja értem  az életét, vagyis a lel-
két, az örökre megmenti.” (Lk 9,24)

Krisztus utáni életem harmadik
évében járok. Amikor gondolkodni
kezdtem az ember értékességéről,
imádkoztam és arra kértem Jézust,
hogy tudassa velem, mi az a tarta-
lom, amit rajtam keresztül szeretne
eljuttatni a testvérekhez. Kisvártatva
ráébredtem, hogy Jézusról magáról
kell írnom, hiszen minden bennem
lévő érték belőle fakad, Jézusból, aki
bennem él és akiben én élek. Más-
részt írnom kell arról is, hogy mit
tett ő velem, hogyan formált azzá,
ami ma vagyok: emberré, aki min-
dent, ami értékes magában, tőle, Jé-
zustól eredeztet, és aki a másik em-
berben is őt keresi. Hosszú percekig
záporoztak rám emlékeim a megté-
résem előtti évtizedekből, azokból
az időkből, amikor még minden ér-
demet a magaménak tartottam a si-
kereim kapcsán. Akkoriban énekel-

tem. Legtöbbször színházakban,
ahol az előadások után a nézőtér vi-
haros tapstengerében fürödtem, mi-
közben egyfolytában az a gondolat
járt a fejemben, hogy „Ugye látjátok,
mennyire csodálatos vagyok!”. Alig
látszottam ki az önelégültség sötét
leple alól, miközben lelkesen muto-
gattam magamra, hiszen akkor még
fényesnek láttam azt a leplet. Ké-
sőbb bocsánatot kértem emiatt az
Úrtól. Hívő életem kimagasló pontja
volt, amikor Jézus az imént leírt ér-
zés ellenpontjának átélésével aján-
dékozott meg. A helyszínt gondosan
választotta ki, színházterem helyett
egy klasszikus kastély dísztermét,
ahol egy koncerten újra énekeltem,

és a közönség újra tapsolt. És én
nem értettem, mi történik körülöt-
tem. Hirtelen úgy éreztem, semmi
közöm az egészhez, nem nekem szól
a vastaps, és zavartan ácsorogtam
ott egy jó ideig. Jézus a fejemben já-
ró mondatot is teljesen átfogalmaz-
ta: „Köszönöm, de ugye nem gon-
doljátok, hogy enyém az érdem!”
Ma már tudom, hogy ez volt életem
első alkalma, amikor átélhettem a
soli Deo gloria élményét. Ettől fogva
fokozatosan értettem meg, hogy
egyedül Jézus értékes bennem. Las-
san lekopott rólam az anyagi világ
bálványozása, imádkoztam, hogy
megszabadulhassak az önigazult-
ságból, és végre elkezdtem az em-
berben az embert, később pedig az
emberben élő Jézust keresni. Jézus
fontossá tette számomra a kapcsola-
tokat, figyelmessé tett az emberek
iránt, megmutatta nekem az értékei-
met, amelyeket ajándékként tőle
kaptam. Értékeket, amelyekre hitet-
lenként nem figyelhettem oda, ma

pedig már élni
sem tudnék nél-
külük. Ekképpen
nem élhetek Isten
akaratával szem-
beni alázatom és
az engedelmessé-
gem nélkül, mert
elbukom az első
próbálkozásnál,
ha lemondok ró-
luk. Nem élhetek
türelem nélkül
sem, mert akkor
figyelmen kívül
hagynám az Úr

időszámítását. Ellen kell állnom a
kísértéseknek is, mert ezzel segítem
Istent akkor, amikor azért fordulok
hozzá imával, mert szabadítását ké-
rem a gonosztól. Szeretetemet
igyekszem kiterjeszteni és cselekvő-
vé tenni a rám bízottakra és a körü-
löttem élőkre, mert hitem csakis így
válhat élővé. Az éneklésből pedig az
Úr olyan ajándéka lett, amely a leg-
bensőségesebb imádsággá vált az
életemben. Amikor énekelek, akkor
élek igazán, mert akkor vagyok leg-
közelebb Jézushoz. Ahhoz a Jézus-
hoz, aki iránt érzett szeretetem a leg-
fontosabb emberi értékem.

Murányi Anita

Comenius (Jan Amos Komensky)
1592. március 28-án született a mor-
vaországi Nivnicében. Atyai nagy-
apja a magyarországi Felvidékről
származott, Szegesnek hívták. A ko-
rán árvaságra jutott Comeniust
nagynénje vette gondozásába. A
Cseh-Morva Testvérek közösségé-
nek iskolájában tanult, majd a
hernborni egyetem, illetve a heidel-
bergi akadémia hallgatója lett. 24
éves korában visszatért szülőföldjé-
re, ahol református lelkésszé szen-
telték, és Prerov városának gimnázi-
umában tanított. Pedagógiájának
alapelve volt, hogy az emberi isme-
reteket alapfogalmakra kell vissza-
vezetni, amely fogalmak kapcsoló-
dásainak rendszerét kell létrehozni.
Az általa bevezetett tudomány a
pánszófia, a mindent átfogó tudo-
mány, a minden tudás tudománya,
illetve a nevéhez fűződik az élet-
hosszig tartó tanulás elmélete is. A
harmincéves háborúban (1618) sú-
lyos veszteségek érték, feleségét és
két gyermekét elveszítette, otthonát
feldúlták, és száműzetésbe került. A
tudományokkal való szoros kapcso-
latát azonban ebben a megpróbálta-
tásokkal teli időszakban sem szakí-
totta meg. Foglalkozott a pedagógia
mellett latin nyelvű filozófiával, teo-
lógiával, régészettel és gazdaságtör-
ténettel is. Ez idő tájt született a
klasszikus cseh irodalom első jelen-
tős alkotása, A világ útvesztője és a
szív paradicsoma (1623) című műve
is. 1640-től a Cseh-Morva Testvérek
antifeudális törekvésű, állandóan
üldöztetett népi mozgalmának utol-
só püspöke lett. 1650-ben meghívást
kapott Lórántffy Zsuzsanna erdélyi
fejedelem asszonytól a sárospataki
kollégium újjászervezésére, a pap-
képzés megerősítésére. Comenius a
meghívást két okból fogadta el.
Egyrészt szerette volna elnyerni az
erdélyi fejedelemségek támogatását
a Habsburgok elleni végső össze-
csapásban, másrészt pedig létre
akarta hozni a pánszófikus iskolát.
A sárospataki évek alatt látogatta a
Morvaországból Nyári Ferenc és
Bakyth Péter magyar főurak által
1546-ban áttelepített hutteriták (ha-
bánok) iskoláit, és merített azok pe-
dagógiai tanaiból. Mivel Comenius
a Rákócziakat nem tudta megnyerni,
Hamburgba, később pedig életének
utolsó állomására, Amszterdamba
költözött. 1670. november 15-én
hunyt el.                    Murányi Anita

Comenius 425 éve született Április hónap témája: 
Értékünk az ember

A bennem lévő érték, Jézus
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