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A hét igé je
„Ügyel háza népe dolgaira, nem

kenyere a semmittevés.” (Péld 31,27)

A hét gon do lA tA
Szabad-e megdicsérni egy em-

bert? Isten igéje nemcsak felszaba-
dít a dicséretre, hanem kifejezetten
arra tanít, hogy vegyük észre a di-
csérnivalót, és mondjuk is ki. Ma
különösen az édesanyák felé. Él
még az anyukánk, feleségünk,
vannak a gyülekezetben egykor
családot nevelő édesanyák, lelki
édesanyák? Forduljunk oda hoz-
zájuk, és mondjuk el: „Köszönöm,
hogy vártál rám, hogy megteríted
az asztalt, kimosod a szennyest,
dolgozol értem, imádkozol velem,
tanítasz, ápolsz... Ügyesen teszed
mindezt!” Dicsérjük őket tetteikért
mindenhol! (Szommer Hajnalka)

A hét gyAKorlAtA
Kérjük Istent, mutasson ne-

künk a héten valakit, akit talán
senki sem keres föl anyák napján,
senki sem köszöni meg áldozatos
életét, senki sem mondja neki: Na-
gyon szeretünk téged, nem vagy
elfelejtve! S ha megmutatta, ne ke-
ressünk kifogásokat! Menjünk oda
hozzá, öleljük át, fogjuk meg a ke-
zét, és mondjuk el neki mindezt!

A hét imájA
Édesatyánk, te vagy az egyetlen,

aki teljességükben látod az édesanyák
emberfeletti áldozathozatalait, az
örökbe fogadó anyák sok próbát kiállt
szeretetét, a lelki anyák önmagukat
szétosztó gondoskodását. Ne hagyd,
hogy hiábavalónak lássák tetteiket!
Adj szavakat a szánkra, hogy idejében
kifejezhessük megbecsülésünket!

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató

A gyermek Isten szeretetének
egyik legcsodálatosabb kifejeződése
a nő életében. Az Úr minket nőket
ajándékozott meg a teremtésnek az-
zal a csodájával, hogy a mi testünk-
ben fejlődhetnek ki születendő gyer-
mekeink. Ez a kegyelem életre szóló,
különleges és szoros kapcsolatot hoz
létre gyermekeink és közöttünk. Mi-
vel kevesen vagyunk biológusok,
szinte felfoghatatlan számunkra az
események láncolata, amelyből lét-
rejön egy új emberi élet. Ennek az is-
teni csodának az átélése a nők ki-
váltsága. Ámde szüléseink fájdalmát
is nekünk kell viselnünk. („Igen meg-
növelem terhességed fájdalmát, fájda-
lommal szülöd gyermeked.” 1Móz 3,16)
A fájdalom – Éva döntésének követ-
kezménye – figyelmeztet minket ar-
ra, hogy tetteinkért felelősek va-
gyunk. Ez fontos és szükséges intés
a szülés folyamatában, hiszen anya-
ként  gyermekeink egész életében fe-
lelősek leszünk szülői tetteinkért,
melyek következményeiért meg kell
tanulnunk – annak rendelt idejében
– vállalni a felelősséget. Mennyei
Atyánk felénk irányuló szeretetéből
tanuljuk meg a feltétel nélküli anyai
szeretetet, és ő gondoskodik arról is,
hogy utakat találjunk gyermekeink
lelkéhez. Gyakran előfordul, hogy
egy anyának ahány gyermeke van, ő
annyifélének látja őket, és olykor rá-
csodálkozik a különbözőségekre,
mert úgy gondolja, hogy ő minden
gyermekével  egyformán bánt. Pe-
dig ez lehetetlen, mivel a szülő ne-
velési stílusa minden esetben alkal-
mazkodik a gyermek személyiségé-
hez, tehát eleve kizárt, hogy két
gyermek ugyanazt a szülői hozzáál-
lást kapja. Ami nem jelenti azt, hogy
az édesanya ne szeretné egyformán
felnövekvő sarjait. Az igazság az,

hogy ha imádkozunk érte, akkor Jé-
zus megmutatja nekünk az utakat a
gyermekeinkhez, amelyeken járva
akár még a kamaszkor olykor gyöt-
relmesnek vallott megpróbáltatásain
is áldások közepette juthat túl szülő
és gyermek egyaránt. Ha jól figye-
lünk, Isten felfedeztethet velünk
olyan kapcsolódási pontokat, ame-
lyek mentén szoros mentális kapcso-
latot alakíthatunk ki gyermekeink-
kel. Ezek a pontok gyakran egy-egy
közös érdeklődési körben nyilvánul-
hatnak meg, amelyek közül a leg-
fontosabb a Jézussal való személyes
kapcsolatunk „érdeklődési köre”.
Ezt kell vonzóvá tennünk gyerme-
keink életében, hiszen nem tekint-
hetjük meglétét magától értetődő-
nek, hanem felelősségünk van ennek
kialakításában. Mi, édesanyák a leg-
hatékonyabban úgy vehetünk részt
gyermekeink Istennel való kapcsola-
tának megteremtésében imáink mel-
lett, ha láthatóvá tesszük gyermeke-
ink előtt Jézussal való folyamatos
kapcsolatunkat, és nyilvánvalóvá
tesszük számukra, hogy életünk Jé-
zus nélkül elképzelhetetlen, tétova,
céltalan és értelmetlen lenne. Ezért
ha mindennapjainkban az életese-
ményeink kapcsán naponta meg-
valljuk Isten jelenlétét az életünkben
gyermekeinknek, akkor átélhetővé,
kézzelfoghatóvá és követendővé
válhat számukra a mi Krisztus-kö-
vetésünk mintája. Ez a megszakítás
nélkül megimádkozott, feltétel nél-
küli szeretettel átitatott, türelmes,
példamutató életvitel a hívő édes-
anyák sajátja. A gyermekeink lelké-
hez vezető út egyik alapigéje lehet
János evangéliuma 15. fejezetének
ötödik verse: „Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők: aki énbennem marad, én
pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt:
mert nálam nélkül semmit sem cseleked-
hettek.” Miközben erre tanítjuk gyer-
mekeinket, Jézus minket is egyre kö-
zelebb és közelebb von a megtapasz-
taláshoz: ő bennünk él, mi pedig
csak is általa és őbenne élhetünk,
anyaként is. 

Isten áldása legyen az édesanyá-
kon! 

Murányi Anita

Krisztusi utak gyermekeinkhez
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Hyperthymesia. Így hívják azt
a jelenséget, amikor valaki élete
minden napjára emlékszik. Nem
sok ilyen ember van, jelenleg az
egész világon összesen hat eset is-
mert. Már ebből is láthatjuk, ha
egyébként nem tudnánk, hogy ez
a „képesség” abnormális. Mind -
annyiunknak vannak emlékeink,
amelyeket sosem szeretnénk elfe-
lejteni. Mint ahogy olyanok is,
amelyeket eltakar előlünk a fele-
dés. A jótékony feledés. Ez a nor-
mális. A kérdés csupán az, hogy
mi történik velünk-bennünk, ami-
kor a lelkünket sokkoló traumák
törik darabokra. 

Miroslav Volf egyike azoknak a
keresztény tudós gondolkodóknak,
akik átélték a pszichikai bántalma-
zások lélekgyilkoló poklát, s az
évek múlásával is képtelenek sza-
badulni a legbensőbb énjükbe be-
nyomuló és ott ragadó bántalma-
zóktól. Mit tehet ilyenkor az ember?
Ha a „normális” út járhatatlan az
agyban, s kézi vezérlésre kapcsol a
tudat, mit akarjon tulajdonképpen?
Melyik út nem visz a pusztulásba?
Ma a nagy népirtások és más bor-
zalmak kapcsán elterjedt „nem fe-
lejtünk” mentalitás vezet-e a lélek
gyógyulásához, vagy épp a tudat-
alattiban előidézett emlékmeg-
semmisítés visz közelebb hajdani
önmagunkhoz, trauma előtti álla-
potunkhoz? S ha mindehhez hoz-
závesszük, hogy bántalmazónkkal,
vagyis ellenségünkkel kapcsolat-
ban a Biblia egészen megdöbbentő
viselkedésre sarkall, nevezetesen

(Folytatás az utolsó oldalon)

miroslav Volf: 
emlékeink gyógyulása

2016. február 28-án a Rákoscsabai
Baptista Gyülekezet ifjúsága különle-
ges szolgálatban vehetett részt. Vasár-
nap kora hajnalban – 3 óra környékén
– indult a közel 30 főből álló csapat a
440 km-re lévő Bogártelkére, hogy az
ottani református gyülekezetben éne-
kekkel, bizonyságtételekkel tanúsá-
got tegyen Istenről. A két gyülekezet
közötti kapcsolat egyik pillérét a Rá-
koscsabai Béthel Alapítvány jelenti.
Az alapítvány a bogártelki reformá-
tus templom festett fakazettás meny-
nyezetének restaurálását támogatja.

A bogártelki lelkipásztor már
többször prédikált gyülekezetünk-
ben, és kisebb-nagyobb csoporttal
már mi is többször látogattuk meg er-
délyi testvéreinket.

Az ifjúság nyolc-tíz énekkel ké-
szült az alkalomra, melyeket zongo-
ra, gitár, basszusgitár, fuvola, szaxo-
fon és cajon hangszerek díszítettek.
Bizonyságot tett az ifjúság vezetője,
Hegyi László testvér, aki beszélt életé-
nek nehéz időszakairól, majd a meg-
tapasztalt isteni szabadításról. Ha-

sonlóan szólt a helyreállító kegyelem-
ről Szlepák Zsolt. Az ifjúságot öröm-
mel elkísérte Mező Misi, a Magna
Cum Laude énekese is, aki arról be-
szélt, hogy a világ kínálta lehetőségek
teljes tárházával élve sem találta meg
azt az örömöt és békességet, amelyet
Istenben megtalálhatott. Tanúságot
tett arról, hogy Isten hogyan változ-
tatta meg gyökeresen, mindenre kiha-
tóan az életét. Mező Misi néhány saját
dalt is énekelt a bogártelki gyülekezet
nagy örömére. Végül László Gábor
testvér a filippi börtönőr megtérése
alapján prédikált, melyben saját élete
példáin keresztül is hirdette minden-
ki számára a megtérés és megújulás
lehetőségét.

Az alkalom végén a bogártelki
gyülekezet nagy szeretettel vendégel-
te meg a szolgálócsoportot. Kedves
színfoltja volt a találkozásnak az ifjú-
ság hölgy tagjainak kalotaszegi nép-
viseletbe való beöltözése, amelyet az
egyik helyi testvérnő gyűjteménye
tett lehetővé. 

Szlepák Zsolt

Zenés evangelizáció Bogártelkén
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Az Újpesti Baptista Gyülekezet
harangzenekara ezúttal a Rákoscsa-
bai Baptista Gyülekezetben szolgált.
A Simon Norbert által vezetett, 12 fia-
talból álló harangzenekar előadásá-
ban szebbnél szebb énekfeldolgozá-
sok mellett komolyzenei művek szer-
zőitől is hallhattunk részleteket. Így
csendült fel Händel Messiás oratóriu-
mának egy részlete is.

Virágvasárnap alkalmából szol-
gáltak gyülekezetünkben, és melen-
gették szívünket csodás játékukkal,
ami nemcsak a zenének, hanem a ját-
szott és ismert darabok szövegeinek
is köszönhető volt. A harangzenekar
tagjai bizonyságtételekkel is készül-
tek, amelyek szintén lelkünk épülését
szolgálták. Szommer Hajnalka és Papp
Szabolcs osztották meg velünk gondo-
lataikat, megtapasztalásaikat Isten
nagyságáról.

Az első szolgálati csokrot követő-
en a Rákoscsabai
Baptista Gyüle-
kezet lelkipászto-
ra, László Gábor
testvér hirdette
virágvasárnap
üzenetét, mely-
nek középpontjá-
ban a bevonulás
következményei-
ről beszélt. Az
igehirdetés után
következett a ha-
rangzenekar má-
sodik szolgálati
egysége.

Az est első felében leginkább az
énekek voltak főszerepben, a máso-
dik részben pedig a harangokra írt
műveket hallgathattunk, amelyekben
különböző harangtechnikai elemek-
nek köszönhetően csodálhattuk az
egyedi hangzásokat. A zenekar egy-
egy darab eljátszása után a gyüleke-
zettől kiérdemelt, hosszan tartó tap-
sot kapott.

Az alkalom szeretetvendégséggel
zárult, ahol beszélgetések által egy-
más hitéből épülhettünk és ápolhat-
tuk a testvéri kapcsolatot. Hálásak
vagyunk Istennek az áldott alkalma-
kért, mert együtt emelhettük fel az ő
nagy nevét bizonyságtételekben és a
harangjátékokban egyaránt.

Az alkalom a gyülekezet youtube-
csatornáján visszanézhető: (https://
www.youtube.com/watch?v=_UwY
1egns3g).

Jobbágy Csongor

Április 12-i sajtótájékoztatóján
jelentette be a baptista egyház Női
Misszió Munkacsoportja, hogy idén
október 1-jén és 2-án nagyszabású
női konferenciát szerveznek a Jég-
palotában Budapesten.

Az Álarc nélkül elnevezésű női
konferencia előadói mind az Ameri-
kai Egyesült Államokból érkeznek.
Linda Dillow, Darlene Kordic és Jessica
Crisp három generációt képviselve
fognak tanítani bennünket szemé-
lyes példájukon keresztül is. Linda
Dillow tizenegy év után tér vissza
Magyarországra, ötven év házassá-
gi tapasztalatát osztja meg velünk.
Darlene Kordic férjével misszionári-
usként szolgált az elmúlt 32 évben,
célja, hogy felélessze a nők vágyát
arra, hogy Istennel bensőséges kö-
zösségben járjanak. Jessica Crisp sú-
lyos szexuális összetöretést szenve-
dett, de megtapasztalta Isten gyó-
gyítását, amely után szenvedélyévé
vált, hogy az Úr helyreállító erejéről
beszéljen. A három előadótól hat
tanítást hallhatunk majd különféle
témákban, mint a házasság, a sze-
xualitás, integritás, panaszkodás,
megelégedettség és az Istenhez va-
ló viszonyulás. A programot a taní-
tások mellett bizonyságtételek és di-
csőítések színesítik. „A konferencia
célja, hogy több ezren együtt lehes-
sünk, hogy lássuk, nem vagyunk
egyedül, illetve hogy megerősöd-
hessünk keresztény alapértékeink-
ben, lelkileg épülhessünk, gyógyul-
hassunk, és eljuthassunk a lelki
megelégedettséghez” – mondta
Varga Anikó, a Női Misszió Munka-
csoport vezetője. A szervezők min-
den korosztályt szeretettel várnak
14 éves kortól egészen a nyugdíjaso-
kig nemcsak Magyarországról, de a
környező országok magyar lakta te-
rületeiről is. A konferencia missziós
lehetőség is, így a Női Misszió Mun-
kacsoport mindenkit bátorít arra,
hogy hívogasson barátokat, munka-
társakat, családtagokat is. „Szüksé-
günk van olyan hősökre, olyan nők-
re, akik a hangjukat merik adni,
akiknek van meggyőződése!” –
mondta Varga Anikó. Ennek pedig
eszköze lehet az, ha megtöltjük a
Jégpalotát október 1-jén és 2-án. 

Hegyesi Zita

linda dillow 
magyarországra

érkezik

Az újpesti harangzenekar rákoscsabán

A belényesi gyülekezet imaházá-
ban találkoztak a Körösvidéki Egy-
házkerület és a Nagyváradi Misszió-
kerület lelkipásztorai, gyülekezeti ve-
zetői a XII. KELEK alkalmából 2016.
április 9-én.

A napkezdő zenés áhítatot a helyi
gyülekezet lelkipásztora, Mike József
vezette. A két kerületi vezető, Simon

András és Kiss Tibor Péter köszöntő
szavai után dr. Almási Tibor, a BTA
rektora tartotta meg előadását az idők
jeleiről. A közösséget az ebéd elfo-
gyasztása során gyakorolt asztalkö-
zösségben és a napot záró, egymásért
mondott imádságban mélyíthettük.

Matuz József

KeleK Xii.
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Riaan továbbra is jól el van látva
adminisztrációs és technikai felada-
tokkal. Ezek közé tartozik a Tumi a
Tigris projekt, ami traumát szenve-
dett gyerekeket céloz meg. Ez egy
puha plüsstigris, amiben egy leját-
szó van elrejtve, arra ösztönzi a gye-
rekeket, hogy okosan figyeljenek és
okosan viselkedjenek. 38 rövid be-
szélgetés van rajta, ezek által Tumi
reményt ad a traumatizált gyere-
keknek, és vigasztalást azoknak,
akik veszteséget éltek át, Jézusról is
beszél nekik. 

Emese – hosszabb szünet után –
újra elkezdett Loyisóval dolgozni.
Loyiso a hlubi népből való, ami egy
dél-afrikai népcsoport. Remélhető-
leg hamarosan be tudják majd fe-
jezni a hlubi Jó hír című könyv for-
dításának ellenőrzését. Ez a könyv
bibliai történeteket tartalmaz evan-
gelizációs céllal. 

Emese egy Zambia nyugati ré-
szén fekvő városba, Monguba uta-
zik majd májusban, hogy ezeket a
történeteket és más bibliarészeket
ellenőrizzen egy helyi nyelven. 

Fokvárosban is irodát nyit a
Wycliffe fő partnere, a SIL. (Ez az a
szervezet, aminek a fennhatósága
alatt dolgoztak az elmúlt évek so-
rán.) Ez az iroda az Afrika déli ré-
szén folyó bibliafordítói munkáért
lesz felelős. Emese várhatóan újra
bekapcsolódhat majd a SIL projekt-
jeibe. 

Hálásak Istennek azokért, akik
anyagilag támogatják őket. Nélkü-
lük nem végezhetnék a munkáju-
kat. Valamint hálásak a lehetőségért,
hogy a SIL-lel dolgozhatnak újra, il-
letve hogy az elmúlt hónapokban
sok projektet és fel adatot elvégez-
hettek. Az elmúlt pár évben az
anyagi támogatottságuk jelentősen
csökkent. Ha Isten úgy indít, hogy a
szolgálatuknak ilyen módon is ré-
szese légy, anyagilag támogasd őket
a következő bankszámlaszámon:
K&H Bank 10201006 – 50070046. A
közlemény részbe írd be: „A
Ferreira család részére”.

A reformáció magyarországi
nyomvonalát követve egyháztörténeti
körutazásra került sor 2016. április
8–10. között a magyar–szlovák határ
mentén található fontosabb emlékhe-
lyek felkeresésével. Az MBE Történel-
mi Bizottsága és a Baptista Teológiai
Akadémia egyháztörténeti tanszéké -
nek közös szervezésében meghirdetett
tanulmányútra 36 fő jelentkezett első-
sorban a BTA mester szakos hallgatói
közül, de néhányan csatlakoztak a cso-
porthoz a budapesti és környékbeli
gyülekezetek tagjai közül is.

A körút első állomása Miskolc és
környéke volt, ahol először az ősi Di-
ósgyőr újjáépített várfalai alatt álltunk
meg és emlékeztünk a valamikor itt te-
vékenykedő Károly Róbert, majd Nagy
Lajos magyar királyaink országvédő
tetteire. Majd Lillafüred látnivalóit
kerestük föl, így a hajdani kormány-
üdülőt (Palotaszálló), majd az alagút-
ba futó keskeny nyomtávú kisvasút
következett. Megcsodáltuk a gyönyö-
rű lillafüredi csónakázótavat, majd a
gyönyörű vízesés közelében József At-
tilát megörökítő bronzszobornál emlé-
keztünk a nagy magyar költőre.

Innen a magyarországi reformáció
egyik fontos fellegvárába, Sárospatak-
ra utaztunk. Már a tatárjárás idején is
jelentős őrvár állt itt. A középkorban
Budát a lengyelországi Krakkóval ösz-
szekötő kereskedelmi útvonal egyik
fontos állomása volt. A várkastély falai
között megfordult Bethlen Gábor épp -
úgy, mint I. Rákóczi György erdélyi feje-

delem, később pedig az osztrák–török
megszállás ellen szabadságharcot vívó
II. Rákóczi Ferenc helyezte ide hatalmi
központját. Sárospatak igazi szellemi
kisugárzása a reformációt követő idő-
szakban bontakozott ki. Magyarorszá-
gon elsőként itt épült 1531-ben protes-
táns oktatási központ, a híres Sárospa-
taki Református Kollégium. Az iskola
falai között tanított a magyar–morva
származású, nemzetközileg ismert pe-
dagógus, J. A. Comenius (magyar ne-
vén Szeges János). Itt diákoskodott töb-
bek között Kazinczy Ferenc, Csokonai
Vitéz Mihály, Kossuth Lajos és Móricz
Zsigmond. 

A valamikor „újkeresztény” hívők-
nek nevezett anabaptista hitelődeink
jelentős számban éltek és munkálkod-
tak itt a Rákóczy fejedelmi család fel-
világosult vallási és gazdaságpolitikai
megfontolásainak köszönhetően a
reformációt követő időszakban. A
Bodrog folyó partján rövid megem-
lékezést tartottunk a valamikor 300
családot számláló habán-anabaptista
kerámiatelep feltételezett helyszínén.
Felidéztük I. Rákóczy György erdélyi
fejedelem adománylevelének egy
részletét, aki az idetelepült anabap-
tista-újkeresztényekről valamikor
1647 táján így rendelkezett: 

„Senki őket és utódaikat zavarni ne
merészelje!”

Utunk következő állomása a Bol-
dogkőváralja fölé magasodó középko-
ri végvár volt. Nemcsak a török hódí-
tók ellen vívott küzdelemben vált ki-

Időutazás a magyar reformáció főútvonalán
Baptista teológiai hallgatókkal jártunk tanulmányúton

a reformáció észak-magyarországi nyomvonalán

Csoportunk tagjai a diósgyőri vár előtt

láng emese 
és riaan hírei Afrikából
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emelt őrhellyé, de a protestantizmus
védelmében is. Ebben a várban élt és
alkotott az 1580-as években Balassi Bá-
lint híres magyar költő. Itt emlékez-
tünk meg a magyar Lutherként is emle-
getett Dévai Bíró Mátyásról, a magyar-
országi reformáció első nagy hatású
hitterjesztőjéről, aki hosszabb ideig élt
és munkálkodott ebben a várban és a
környező településeken. 

A szomszédos Vizsoly községet az
1590-ben Károli Gáspár lelkipásztor ál-
tal itt kinyomtatott első magyar nyel-
vű Biblia tette híressé. Kevesen tudják,
hogy a híres magyar bibliafordító ere-
detileg délvidéki szerb családból szár-
mazott, és neve Radicsics Gáspár volt.
Később, amikor protestáns hitre tért,
családjával együtt Nagykárolyba tele-
pült át a fenyegető török vész elől.
Időközben Wittenbergben is tanult,
ahol fölvette a Caspar Carolus Pannoni-
us nevet.

Hazatérve Magyarországra Vi-
zsolyban lett lelkipásztor, majd a Felvi-
dék egyik esperese. Ebben az időben
fogott a bibliafordításba és került a Vi-
zsolyi Biblia címoldalára fordítóként a
Károli Gáspár név. Itt diákoskodott ez
időben Szenczi Molnár Albert is, aki ké-
sőbb ugyancsak a reformáció nagy
alakjává vált. Csoportunk tagjai érdek-
lődéssel tanulmányozták végig a vi-
zsolyi templomban kiállított reformá-
ció korabeli emléktárgyakat, és nyom-
tathatták ki újból az ősi magyar nyelvű
Biblia első oldalának hasonmás példá-
nyát.

Gönc településen először a Huszi-
ta-házat tekintettük meg, majd a refor-
mált hitre tért község ősi templomát
kerestük föl, ahol Károli Gáspár prédi-
kált és fáradozott hosszú időn keresz-
tül (1590) a Biblia magyar fordításán. A
gönci volt református templom ma is-

mét katolikus használatban van. Cso-
portunk tagjai a „Feltámadt Hős” kez-
detű baptista himnusz lelkes éneklésé-
vel adtak hálát a Teremtőnek a Szent-
írás magyar fordításán fáradozó bátor
hithősökért. E történelmi régió terüle-
tén kiváló szálláslehetőség adódott Pe-
re közösségben, ahol Cserés Attila lelki-
pásztor és dr. Basista Vladimir baptista
hittestvéreink családja biztosított za-
vartalan lehetőséget zarándokcsopor-
tunk számára a közös bibliaolvasásra
és közösségápolásra. 

Terveink között szerepelt Kraszna -
horka várának meglátogatása is, ahol
Fischer András anabaptista vértanú
prédikátorról szerettünk volna meg-
emlékezni. Sajnos a néhány évvel ez -
előtti pusztító tűzvész után még min-
dig tartanak a felújítási munkálatok,
így a várlátogatást és történelmi meg-
emlékezést egy későbbi időpontra kel-
lett halasztanunk.

Történelmi körutazásunk Kassa
városában a helyi baptista gyüleke-
zettel együtt megtartott közös ünne-
pi alkalommal zárult. A ma -
gyar–szlovák nyelvű istentiszteleten
igehirdetéssel, bizonyságtételekkel,
a teológiai hallgatók alkalmi kórusá-
nak lelkes énekeivel emlékeztünk
meg a történelemformáló teremtő Is-
ten tetteiről és a neki engedelmes
hithősök áldozatkész életéről. Ezu-
tán városnéző túra következett,
melynek során látogatást tettünk
többek között a kassai dóm altemp-
lomában is, ahol kegyelettel emlé-
keztünk meg II. Rákóczy Ferenc
magyar nagyfejedelemről. Különös
érzés volt itt elénekelni a magyar
himnusz ma is aktuális sorait...

Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész-lelkipásztor

Az elmúlt hónapok nagyon
gyorsan teltek. Előző hírlevelemben
említettem, hogy szeretnék egy he-
lyi családhoz beköltözni, hogy to-
vább folytassam a nyelvtanulást, és
ismerkedjem a kultúrával. Hiszem,
hogy Isten előttem járt mindebben,
hiszen visszatekintve látom, hogy
nemcsak barátokra találtam, hanem
megtaláltam a helyi családomat is.
Nagyon sok időt töltöttünk együtt
az anyukával, gyakran vigyáztam
és tanultam együtt a család hétéves
kisfiával, és közben gyakoroltam a
bengáli nyelvet is. Hamarosan újra
visszaköltözöm hozzájuk, amit már
nagyon várok! Hálás vagyok, hogy
eddig nem volt komolyabb egész -
ségügyi problémám. A szervezetem
próbál lépést tartani a gyakoribb év-
szakváltásokkal és az itteni körül-
ményekkel. Köszönöm az egész -
ségemért mondott imákat! Előző
hírlevelemben említettem, hogy na-
gyon jó lenne lakótársat találni és
megosztani a költségeket. Január és
március között nem volt lakótár-
sam, de áprilistól már, nagyon vá-
ratlan módon, adódott, és úgy néz
ki, hogy április végén egy újabb
lány költözik be, aminek nagyon
örülök. Azóta is járok nyelviskolába,
hiszen jelenleg a nyelvtanulás a leg-
fontosabb feladatom. Március vé-
gén sikeresen letettem az első (alap-
szintű) nyelvvizsgámat. Ahhoz,
hogy a jövőben egy konkrét kisebb-
ségi népcsoporttal szolgálhassak,
egy magasabb szintet kell elérnem. 

A nyelvtanulás mellett azonban
igyekszem egyre több időt szánni
arra, hogy az országban levő mun-
katársaim szolgálatát megismerjem.
Szükségem van vezetésre ezen a te-
rületen, hogy felismerjem, pontosan
hol is van a szolgálati helyem ebben
az országban. Köszönöm a sok bá-
torítást és érdeklődést, melyet ott-
honról kapok. Nagyon hálás va-
gyok minden anyagi támogatásért
is, mert enélkül nem lehetnék B.-
ben, és nem szolgálhatnék más nép-
csoportok felé. Köszönöm!

Szűcs laura Wycliffe-
misszionárius hírlevele

Csoportunk tagjai a diósgyőri vár előtt
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IFIROVAT

A brüsszeli események után
úgy éreztük, itt az ideje, hogy vég-
re felemeljük a hangunkat, a világ
Teremtőjéhez forduljunk, és feleke-
zetre való tekintet nélkül egységbe
forrva imádkozzunk a békéért, Eu-
rópáért, a Közel-Kelet békéjéért, az
üldözöttekért és a kereszténység
jövőjéért.  

Óriási lelkesedéssel fogtunk be-
le a szervezésbe. Habár mind az
ELTE ÁJK hallgatói vagyunk, a cél
az volt, hogy ne csak a jogi kar, de
más egyetemek hallgatóit is meg-
szólítsuk. Elkezdtük hirdetni a Kö-
nyörgés a békéért című eseményt, s
már az előkészületek során is cso-
dálatos volt látni, hogy milyen sok
fiatalt szólított meg rajtunk keresz-
tül Isten!

A dicsőítéssel egybekötött kö-
nyörgés felemelő volt: az ott lévő
fiatalok közül sokan hangosan
imádkoztak az Úrhoz, mások csen-
desen fohászkodtak, vagyis min-
denki úgy fordulhatott Istenhez és
a Megváltóhoz, ahogy szabadságot
érzett rá. A könyörgések közötti di-
csőítésnek pedig nagy ereje volt.
Éreztük, hogy jelen van Isten köz-
tünk Szentlelke által, és betölt ben-
nünket. Lenyűgöző volt látni azt,
ahogy fiatalok Istenhez kiáltanak a
hazájukért, a kontinensükért!

Hiszünk benne, hogy az imá-
nak hatalmas ereje van, és hogy a
mi könyörgésünk is része annak a
változásnak, ami Isten tervében
szerepel a földrész és a világ meg-
mentéséért. Szeretnénk, ha ez az
alkalom csak a kezdete lenne az
egyetemisták közbenjárásának, és
ha ezt az imát még sok hasonló kö-
vetné. Itt az ideje, hogy keresztény
fiatalként együtt kiáltsunk a Te-
remtőhöz! Mutassuk meg a világ-
nak, hogy Krisztushoz tartozunk,
hogy minél többen megismerjék az
ő csodáit és végtelen szeretetét! 

Az ELTE ÁJK hallgatói

Könyörgés a békéért
a jogi karon
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Árnyéka összefolyt
sötét köpenyével, ami a
harc közben vadul lobo-
gott a meglehetősen fe-
szült légkörben. Gon-
dolatai egyre inkább le-
foglalták. Nem volt nála
hatalmasabb az egész
galaxisban, mégis gyen-
gének érezte magát.
Erőssége a gyengeségé-
vé vált, s nem tudott
másra gondolni, csak a fiára. Benne
nem a sötétséget kereste, hanem egy
olyan dolgot, amit már régóta nem
tapasztalt: a világosságot. Idejét sem
tudta pontosan, mikor érezte utoljá-
ra ilyen közel az Erő jó oldalát, és ez
nyugtalanította. Igen, Vader nagyúr
elbizonytalanodott.

Mindenki engedelmeskedett neki,
hiszen messze ő rendelkezett a legna-
gyobb Erővel és hatalommal. Ennek
ellenére még mindig csak tanítvány
volt. Mestere, az egykori Palpatine
szenátor, aki ugyancsak határtalan sö-
tét Erőt birtokolt, folyamatosan táp-
lálta benne a gonoszságot. Amikor
Vader átállt a sötét oldalra, nem tu-
dott józanul ítélni, hiszen a haragtól
izzó elméje teljesen elborult. Rengeteg
fájdalom volt benne, és egészen addig
a bizonyos napig be sem gyógyultak
ezek a lelki sebek. Egykor ő számított
a legígéretesebb személynek, aki
majd elhozza a békét a galaxisban, hi-
szen ő volt a kiválasztott. Hogyan jut-
hatott idáig?

Ahogy gondolatai cikáztak fejé-
ben, rájött az igazságra: nem irányí-
totta az Erőt, ugyanis az Erő irányí-
totta őt. Egész életében hagyta, hogy
mások befolyásolják döntéseit. Hiá-
ba állt át a sötét oldalra, sosem volt
teljes szabadsága. Amikor megérez-
te a fiában rejlő jó mellett a kialaku-
lóban lévő haragot, saját magát is-
merte fel benne. Nem hagyhatta,

hogy ugyanazt élje át, amit ő. A jó és
a gonosz egyensúlya múlt döntésén,
miközben lelke vívódott az Erő két
oldala között. Ahogy a lázadók küz-
döttek a szabadságért, úgy küzdött
önmagával belülről. De nem tudott
tovább harcolni. Egyre inkább kí-
vánkozott a világosság felé, és foko-
zatosan járta át a szeretet, amelyet
már régóta nem érzett. S meghozta a
döntést: nem állhat mindkét olda-
lon. Nem akart végezni sem fiával,
sem pedig gonosz mesterével, de
tudta, hogyha az Uralkodó életben
marad, akkor sosem jön el a hőn áhí-
tott béke. Testét kárhozatra ítélve
szállt szembe a sötétséggel, de
mind ez ekkor már nem számított.
Lelke megmenekült.

Miért is olvasod, kedves olvasó,
ezeket? Talán vannak belső vívódá-
said, talán két egymásnak ellent-
mondó oldal között állsz, talán sok-
szor irányítanak téged mások, talán
engedsz a haragnak és a gyűlölet-
nek, talán sok rossz döntést hoztál
az életed folyamán, talán lázadsz
mások ellen, talán vágyódsz a vilá-
gosság és a szabadság után... Az éle-
ted nem uralhat téged, mert neked
kell uralnod azt. Tudnod kell, hogy
„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert
vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat
szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és
a másikat megveti: nem szolgálhattok Is-
tennek és a mammonnak” (Mt 6,24).

Lefordítva az Erő
nyelvére: nem ural-
hatod egyszerre a jó
és a sötét Erőt is.
Választanod kell!
Nincs olyan mély-
ség, amelyből ne
tudna kihozni Isten,
hiszen ő maga a Vi-
lágosság. Neked
mindössze annyit
kell tenned, hogy a
jó oldalra állj! Az
Erő legyen veled!

Majnár Klaudia

egy emberben az erő két oldala
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w Hihetetlen fogászati akció!
Akciónk időtartama alatt min-

den fogpótlást kedvezményes áron
készítünk el! Mozgáskorlátozottság
esetén kiszállási lehetőséggel! Rész-
letfizetési lehetőség!

Protézisek-fogsorok 34 900 Ft/db
Fogsor javítása 3900 Ft/db
Fogsor alábélelése 5900 Ft/db
Porcelánkoronák 15 900 Ft/db
Hívjon bizalommal! Tel.: 06 20/

886 22 68.

h i r d e t é S

2016. április
1-én Kecskemé-
ten mély részvét
mellett kísértük
utolsó földi útjá-
ra Fekete László
nyugalmazott
lelkipásztort. A
gyászistentiszte-
leten a vigaszta-
lás igéjét Mike
Sámuel kecske-

méti és Szlovák Tibor orgoványi lelki-
pásztor hirdette, imaszolgálatot Papp
János, a Magyarországi Baptista Egy-
ház elnöke, Hetényi Attila nyugalma-
zott teológiai tanár, valamint Takács
Zoltán mátészalkai lelkipásztor vég-
zett.

Fekete László hívő szülők gyer-
mekeként 1927. július 19-én született
Orgoványon. Fiatalon döntött Jézus
követése mellett, majd megértve Is-
ten szolgálatra történő elhívását a te-
ológiára ment. Már tanulmányai előtt
is aktívan részt vett az orgoványi
gyülekezet munkájában – ennek a kis
közösségnek a sorsát egész életében a
szívén viselte.  

A teológia elvégzése után, 1954-
ben az akkor 16 állomásból álló má-
tészalkai körzetben kezdte meg szol-
gálatát. Bár a közlekedés nem volt
egyszerű, rendszeresen látogatta a
híveket. 1956 májusában feleségül
vette korábbi lelkipásztorának leá-
nyát, Lőrincz Erzsébetet. Házasságuk-
ból két gyermek született: Erzsébet és
László.  

1965-ben az okányi körzet hívta
meg lelkipásztorának. Új állomáshe-
lyén különös gondot fordított a gyü-
lekezettől eltávolodott családok fel-
keresésére, hívogatására. 

1974-ben az ózdi körzet meghí-
vását fogadta el, melyet nyugdíjba
vonulásáig gondozott. A körzet
székhelyét annak korábbi központ-
jából, Lénárddarócról a nagyobb
missziói jelentőséggel bíró Ózdra
helyezte át.

Mindegyik szolgálati helyén jel-
lemző volt rá a családokkal, a fiata-
lokkal és az idősekkel való gondos
törődés. A beteglátogatást is nagy
odaadással végezte még nyugdíjas
éveiben is. Kivette részét a fizikai

munkákból is, erre Kecskeméten,
immár nyugdíjasként, különösen
sok lehetősége adódott.  

Fekete testvér életét az Isten mel-
lett mindhalálig kitartó hűség, az
embertársai iránt tanúsított példa-
mutató szeretet, az Úr által kapott
bölcsesség továbbadásának egészen
különleges képessége, valamint a
nagy teherbírás jellemezte. Életének
utolsó éveiben több közvetlen család-
tagjának, köztük feleségének elvesz-
tését is meg kellett élnie. Szeretett hit-
vesével ötvenegy közösen eltöltött
esztendőt kaptak az Úrtól. Embert
próbáló, súlyos próbatételeinek egyi-
ke során sem zúgolódott. Még uno-
kája közelmúltbeli tragikus balesete-
kor is azt mondta: legyen meg az Úr
akarata. Betegsége idején is családját
biztatta a hálaadásra. Még meglát-
hatta és kezében tarthatta dédunoká-
ját, a kis Lászlót, akinek bemutatási is-
tentiszteletén személyesen vehetett
részt. 

Betegágyán sem önmagáért, ha-
nem másokért imádkozott. Sokszor
emlegette a 100. zsoltárt: „Mert jó az
Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nem-
zedékről nemzedékre.”

Fekete László nyugalmazott lelki-
pásztor testvérünk tartalmas és teljes
életet kapott Istentől, melynek során
mindig előre, a mennyei hon felé sze-
gezte tekintetét. Megváltója rövid be-
tegség után szólította haza, az Úr
akaratában megnyugodva hunyta le
szemét.  

Fekete László életútja bővebben a
kecskemetibaptista.hu portálon, a temeté-
si istentisztelet hangfelvételén hallható.

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

Érték-rend
„Kérjük, ne hagyják értékeiket

őrizetlenül, mert azokért felelőssé-
get nem vállalunk!” – a sokszor lá-
tott mondat igazán akkor jut el a tu-
datunkig, ha az a bizonyos érték
tényleg eltűnik. Akkor viszont már
késő azon sopánkodni, hogy miért
is nem vigyáztam jobban?

Mire is kellene jobban vigyázni,
egyáltalán mit tekintek értéknek a
saját életemben? Mekkora értéket
képvisel számomra az Úr Jézussal
való kapcsolat? Na és milyen a mér-
leg, ha belenézek a tükörbe, vagy
éppen az emberi kapcsolataimat ér-
tékelem? Sok-sok kérdés, melyekre
nem érdemes kapkodva megkeres-
ni a válaszokat! Éppen ezért az idei
tábor elsődleges célja az, hogy a tar-
talmas kikapcsolódáson túl lehető-
séget biztosítson egyfajta lelki rend-
szerezésre, rendrakásra.

A hét igei origója az Efezus 2,10
– életünk értékének igen frappáns
igei megfogalmazása! Értékeink
rendszerezésében pedig Nagy Sán-
dor baptista pedagógus testvér lesz
segítségünkre.

Erra a témára, sok jó beszélgetés-
re, pihenésre, kikapcsolódásra és
felüdülésre hívjuk ismét az egye -
dül álló fiatalokat Perére.

Jelentkezni lehet az erika.basista
@gmail.com címen vagy a 06 70 33
46 476, illetve a 06 70 33 46 477-es te-
lefonszámokon.

25+ táBor 2016
Pere, 2016. július 25–30.

Fekete lászló (1927–2016)

SZADA: Életének 84. évében
hívta haza Horváth Béla testvért az
Úr, hisszük, boldog találkozásra
ővele. Hűségesen szolgáló, imádsá-
gos lelkületű élete példaértékű
mind annyiunk számára. A gyászoló
család és gyülekezet április 13-án
vett végső búcsút a szadai temető-
ben, a vigasztalás igéit Baranyi László
és Bacsó Benjámin lelkipásztorok hir-
dették, és alkalmi énekkar szolgált.
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Ki beszél va-
jon arról, mit
érez a meddő
házaspár, mit él
át egy fiatalasz-
szony, miközben
vizsgálatok és
beavatkozások
tömkelegét vég-
zik el rajta? Pe-
dig korunk el-
terjedt betegsége

a meddőség, amely a látszólag erőtel-
jes, egészséges szervezetben is ott rej-
tegetheti a fogamzásképtelenség tes-
tet-lelket gyötrő baját. Debra Bridwell
Gyermekre vágyva című könyve sokak
számára segítséget jelenthet. Nem
szakkönyvet tart kezében az olvasó,
de olyan ihletett, alapos munkát,
amelyben személyesen megélt hitél-
ményeket, ugyanakkor szakmailag is
megbízható információkat kaphat a
meddőség kérdéseivel kapcsolatosan.
A szerző bibliai alapokon közelít az or-
vosi és etikai kérdésekhez. Következe-
tesen bemutat olyan álláspontokat,
amelyeket a témában érintetteknek
végig kell gondolniuk, és amelyekről
személyes döntést kell hozniuk.
Egyúttal bepillantást enged a meddő
ember vergődéseibe is. A szenvedő
emberébe, akinek az anyaméh gyü-
mölcséért, mely a Biblia alapján „juta-
lom”, komoly erőfeszítéseket kell ten-
nie, és nehéz döntéseken, testi szenve-
désen keresztül juthat csak el a várva
várt gyermek megszületéséig.

Ajánlom e könyvet azoknak, akik-
nél valami miatt késlekedik a gyer-
mekáldás. Segít helyesen látnunk a
célt és a hozzá vezető utat. De abban
is, hogy tudatosuljon bennünk saját fe-
lelősségünk a testünk, a házastársunk,
a leendő gyermekünk és annak jövője
iránt. Hogy lehetőleg csak olyasmibe
vágjunk bele, amiben hiszünk, és amit
később is vállalni tudunk mind erköl-
csi, mind emberi szempontból, és ami-
nek sikerét, áldását Istentől várjuk.
Nagy erénye az olvasmánynak, hogy
a meddőség ellen folytatott küzdelmet
nem egy anyajelölt egyszemélyes akci-
ójaként írja le, hanem egy házaspár kö-
zösen megharcolt, megkönnyezett,
megszenvedett útjaként. Ilyen módon
házassággondozói kézikönyv is egy-
ben. Az író sok gyakorlati tanácsot és
személyes élményt is megoszt, ame-
lyek a „gyerekgyár” próbái és szenve-
dései előtt vagy között felkészítésként
és támogatásként fognak hatni. Soka-

kat meglepetésként ér, ha hitünkkel,
elveinkkel nem szimpatizáló orvosi at-
titűdöt, keménységet, félelmet keltő
körülményeket tapasztalnak meg. A
zsúfolt, túlfeszített protokoll ledarálás-
sal fenyegeti meggyőződésüket, és
könnyen reménytelenné válhatnak.
Számos igei biztatást olvashatunk a fe-
jezetekben, amelyek útravalóul szol-
gálhatnak a nehéz küzdelemben.

Ajánlom a könyvet orvos kollégá-
imnak, akik valamilyen módon beszé -
lőviszonyban vannak a meddőséggel,
hogy – velem együtt – magukba néz-
zenek. Felelősségünk, hogy ne riasz-
szuk el a hozzánk fordulókat (vissza a
reménytelenségbe), vagy ne lépjünk
túl az etikai megfontolásaikon azok-
nak, akiknek e szempontok fontosak.
A könyv olyan lelki összefüggésekre is
felnyitotta a szememet, amelyek eddig
rejtve voltak előttem. A szerző saját or-
vosairól adott, érzelmi töltésektől sem
mentes jellemrajzai elgondolkodtattak
személyes szakmai attitűdjeim helyes-
ségét illetően. Új látásmóddal gazda-
godtam, amely érthetőbbé tette a med-
dő asszonyok különleges, depresszív,
szívós, elrettenthetetlen, az orvosi alt-
ruizmust időnként megpróbáló visel-
kedését. A kötet különlegessége, hogy
a meddőség és az asszisztált repro-
dukció sajátos körülményeinek ismer-
tetésén és a felvilágosító munkán kívül
felvállalta a gyermekek örökbefogadá-
sának kérdéskörét is, valamint bevezet
a hasonló helyzetben lévők kríziscso-
portjának szervezésébe és gyakorlati
megvalósításába. Bemutatja azokat az
élethelyzeteket, amelyek a meddőség-
gel küzdők számára az empátia hiá-
nya, az ítélkezés miatt fájdalmat okoz-
hatnak. 

Ajánlom a könyvet lelkészeknek,
lelkigondozóknak, keresztény közös-
ségek vezetőinek, akik egyenként is-
merik a rájuk bízottakat, és a „gyengé-
ket” megvédeni törekszenek, nem pe-
dig kirekeszteni. Remélem, hogy mind
többen lesznek az olyan teológusok,
akik megvívnak az asszisztált humán-
reprodukció nevű óriással, és lelki ve-
zetést tudnak adni az Ige alapján azok-
nak, akik ebben a fontos kérdésben vi-
lágosságban akarnak járni.

Ajánlom továbbá azoknak is, akik
nehéz útjukon keresik az Istennel való
találkozást, mert olyan kérdéseket és
válaszokat találnak benne, amelyek
közelebb vezethetik őket hozzá.

Dr. Tolnay Lajos 
szülész-nőgyógyász szakorvos

Könyvajánló
Debra Bridwell: Gyermekre vágyva 

w Május 8-án, vasárnap dél -
után 16 órától a Sülysápi Wass
Albert Művelődési Központban
a Budapest környéki pengetős -
zenekarok szolgálatával egybe-
kötött evangelizációt szervez a
helyi gyülekezet. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Sülysápi Baptista Gyülekezet

Programajánló

w Pesterzsébeten, az imaház ut-
cájában eladó 3+2 fél szobás családi
ház 712 négyzetméteres telken, 124
négyzetméteres lakóterülettel. Ér-
deklődni telefonon: 20 773 97 36.

w Eladó családi ház Budapesten
a XV. kerületben jó közlekedési elér-
hetőséggel. Az 510 m2-es kertes tel-
ken egy 3 szintes, szintenként 3 szo-
bás ház van, ami 3 család független
együtt lakására is alkalmas.

Érd.: +36 20 886 2619.

h i r d e t é S e K

szeretetre, máris átlépünk a termé-
szetfeletti tartományba, mivel min-
den idegszálunk természetellenes-
nek ítéli e tanítást. 

Pedig működik. Volf, az egykori
horvát katona, az üldözött, megfé-
lemlített és meggyötört keresztény
nem akkor kezdett a könyvíráshoz,
amikor lelki sebei már csak távolról
emlékeztettek szenvedéseire. Ha-
nem amikor még maga sem tudta,
mi az út, van-e út az ellenségszere-
tetig, ami nem önbecsapás, nem el-
fojtás, nem menekülés, tagadás, ha-
nem tisztán gyógyulás. Vagyis még
nem tudta, milyen meggyőződésre
jut könyve végére. Ettől válik igazán
hitelessé az a lelki, szellemi, érzelmi
küzdelem, amire olvasóit társaiul
fogadja az úton, amelyre lépett. Be-
vallom, meglepett az őszintesége.
És hiszek abban, hogy elénk tárt
küzdelme, kétségei és válaszai utat
tudnak mutatni azoknak a sérelme-
ket elszenvedőknek, akik Krisztus
tanítását követve úgy döntenek,
hogy minden fájdalmuk és gyűlöle-
tük, talán félelmük ellenére szeretet-
tel kívánnak viszonyulni bántalma-
zójukhoz. Már csak a saját lelki gyó-
gyulásuk érdekében is.

(Budapest: Harmat, 2016)
Szommer Hajnalka

(Folytatás a 130. oldalról)
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