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2016 az értékek éve
Októberi médiatéma:
Értékünk a helyi gyülekezet

„Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Sok ember ült körülötte, és
azok szóltak neki: Íme, anyád és a testvéreid odakint keresnek téged! De ő így
válaszolt nekik: Ki az én anyám, és kik
az én testvéreim? És végignézve a körülötte ülőkön, így szólt: Íme, az én anyám
és az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az
én anyám.” (Mk 3,31–35)
Ütközhet-e egymással bennünk
család és gyülekezet?
Kell-e védenem a családomat a
gyülekezetemtől, vagy gyülekezetemet a családomtól?
Melyiknek a programjai élvezzenek elsőbbséget a naptáramban, az
imáimban, az erőfeszítéseimben?
Azt gondolhatnánk, hogy a válaszok egyszavasak. Talán már ki is
mondtuk. Hogy épp melyiket (család/gyülekezet), az függ az életkorunktól, családi helyzetünktől, élettörténetünktől, adott korunk, baráti
körünk és kultúránk jelenlegi divatjától, a kereszténységben (vagy felekezetünkben) épp uralkodó vagy
előretörő nézetektől. Függ ezektől,
kár tagadni.
Mi a család? Vérrokonság. De azt
is mondhatjuk: családunk azok közössége, akik mellettünk vannak
örömeinkben, bánatainkban, sikereinkben és kudarcainkban, segítenek
testi-lelki betegeskedéseinkkor, ahogyan mi is tesszük viszont, vagyis
szeretettel törődünk egymással. Eh-

hez nem kell a vér. Legalábbis nem a
miénk. Ehhez újjászült szív kell, és
az a vér, ami eltörölte a válaszfalakat.
Az Isten-ember Jézusnak volt
családja. És voltak „elvei” – nevezzük most így az utat, amit követőinek mutatott. Versengett egymással
a sorrendért valaha Krisztus családja és a krisztusiak közössége? Talán.
Melyikhez kell jobban ragaszkodnia
Krisztus követőjének? Szükséges-e
kardoskodnunk egyik mellett a másik ellenében? Vagy inkább adott
helyzetek vannak, amelyekben vagy
az egyik, vagy a másik mellett kell
döntenünk? Csak szeretnénk megspórolni az Istentől függő vezettetés
megértését azzal, hogy egyszavasra
egyszerűsítjük a válaszunkat, ami
könnyen mutat utat minden „családom kontra gyülekezetem” kérdésben. Nem tehetjük. Mert a kettő fedésben van. A gyülekezetem a családom is, és fordítva.
Az adott helyzetben a helyes
döntést Istentől kell kérnem.
Ezenkívül van két támpontom is
egy konkrét helyzetben a válasz kereséséhez: egyrészt a saját kényelmem nem szerepelhet a mérlegelésben, másrészt legfőbb feladatom Isten országát építeni.
Mindkettőnek teljesülnie kell a
tiszta lelkiismerethez, hogy nyugodtan dönthessek „anyám és testvéreim” mellett.
Szommer Hajnalka
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Hetiútmutató
A hét igéje
„Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem
hatalmadat, nagy tetteidet a jövő
nemzedéknek.” (Zsolt 71,18)
A hét gondolAtA
Nem csupán az ENSZ október
1-jét az idős emberek világnapjává nyilvánító 1991-es határozata
óta értékeljük az időseket a családban, gyülekezetben, társadalomban. Nincs az a korhatár, amelyet elérve valaki egyik napról a
másikra haszontalanná vagy feleslegessé válna, így mindenki
alanyi jogon (puszta létezésénél
fogva) értékesnek mondható.
Aggkorban a lehetőségek beszűkülnek ugyan, de a begyűjtött
kincsek, emlékek, tapasztalatok
feldolgozása bőven biztosít tennivalót. Statisztikailag ritkább az
időskori megtérés, így feltételezhető, hogy aki idős emberként hívő, az már egy ideje Istennel jár.
Minél régebb óta, annál több élményt tudott összegyűjteni a közös úton. Ezekből tud élni a jelenben, és reményt meríteni a jövőre
nézve. Sőt, ki tudná kiforrott tapasztalataival okítani a fiatalabbakat, ha nem az idősek? Kinek
lenne több bizonysága Isten hatalmáról és tetteiről, mint nekik?
Hálásak lehetünk az Úrnak, ha
megajándékoz annyi idővel,
amennyi elég a múlt eseményeinek feldolgozásához és az elkövetkező „nagy utazásra” való felkészüléshez. Példa ebben a zsoltáríró hozzáállása. (Várady Endre)
A hét gyAkorlAtA
Simogassuk meg egy idős ember kezét!
A hét imájA
Segíts, Urunk, hogy túllássunk az
öregedő testen, ami úgyis itt marad
mint por és hamu, és az örökkévaló lélekre összpontosítsunk akár magunkban, akár embertársainkban! Ámen.
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Migrációs
kerekasztal
Benczúr 31. estek

Kerekasztal-beszélgetést szerveztek a migrációról a Comenius
Ház munkatársai szeptember 19én a baptista egyház székházának
tanácstermében. A Benczúr 31. Estek negyedik rendezvényének célja a migrációs válság átfogó értelmezése, gondolatok megosztása,
cseréje volt. Az est meghívott előadói, dr. Fischl Vilmos (MEÖT-főtitkár), Saifi Musztafa (afgán tolmács), dr. Rácz Attila (szociológus)
és Uzonyi Barnabás (egyházunk
Kultúrák Közötti Bizottságának
vezetője) egyenként negyed órában vezették fel a témát a hangsúlyos gondolatok, tények, tapasztalatok kiemelésével, majd
interaktív eszmecserére került sor.
A résztvevők több szempont mentén járták körbe az összetett kérdést, mindenkinek lehetősége volt
megosztani saját gondolatait, feltenni kérdéseit, akár építő vitába
bocsátkozni egy-egy elhangzott
gondolattal. A beszélgetés során
sok olyan új szempont merült fel,
amely nemcsak az események társadalmi vetületét világította meg,
de erőteljes impulzust adott a jelenség spirituális dimenziójának a
felismerésére. A beszélgetés során
elhangzott értékes hozzászólások
mind-mind gazdagították a jelenlévőket, akik közös imával zárták
a tartalmas estét.
Baptista sajtószolgálat
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Hithőseink Tahiban 5.

Végezetül Udvarnoki András jelent
meg a Tahi konferencia látogatói között
Bacsó Benjámin szadai lelkipásztor
alakításában.

Udvarnoki András:
„Mint félárvát özvegy anya nevelt. Az ő jámborsága mély nyomokat hagyott a lelkemen. Ifjúkoromban az épülő Keleti pályaudvarnál
dolgoztam kubikusként. Egy hírhedt részeges falumbéli megtérése
fordított Krisztus személye felé.
Látva életváltozását nagy érdeklődve hallgattam a falunkban munkálkodó baptista prédikátort. Ez
oda vezetett, hogy elfogadtam a
Megváltó kegyelmét. Csatlakoztam
a gyülekezethez. A Bibliát és a tapasztaltabb hívő bácsikat pedig nagyon szerettem. Már a kezdetekkor
ellátogattam a szomszéd községekbe, ahol hirdettem én is Isten igéjét.
Nagyon szívesen hallgattak az emberek, különös tekintettel arra,
hogy ifjú voltam. Így munkálkodtam 24 éves koromig mint önkéntes
igehirdető világi foglalkozásom
mellett, mely idő alatt annyira
megszaporodtak körülöttem a prédikációs állomások, hogy a fővárosi anyagyülekezetnek, mely német
nyelven hirdette az igét, s a magyar
hallgatóknak tolmácsolt, arról kellett tárgyalnia, hogy mi módon jussanak kiképzett igehirdetőkhöz a
magyar gyülekezetek. Elhatározták, hogy néhány magyar ifjút kiküldenek a hamburgi szemináriumba. Ezek egyike én voltam. Nem
beszéltem németül, és kemény
munkával kellett elsajátítanom a
nyelv ismeretét, hogy egyáltalán
megérthessem azt, amit igen magas
szinten oktattak a teológián. Hazatérve egy levéllel lelkipásztorom új
szolgálati területre küldött, de akkora megaláztatás és pofon ért ekkor, amit nem volt könnyű kihevernem. Közölték velem, hogy menjek
vissza oda, ahonnan jöttem. Ellenben Budapest környékén a magyar
gyülekezetek ragaszkodtak a személyemhez. A magyar gyülekezetek – ilyen volt például Szada, hogy
csak egyet említsek – önálló misszióvá szerveződtek. 1895-ben megalapítottam vagy hat taggal a Fővárosi Magyar Gyülekezetet, amelynek 33 évig voltam pásztora. Ez idő
alatt közel kétezer tagot merítettem
alá a fővárosban és az ország különböző helyein. Otthont is építhettünk az egyre gyarapodó közösség-

nek a Nap utcában. Az ezt követő
évek már péceli szolgálattal teltek.
A szervezeti kérdésekről, az igehirdetés nyelvéről, az államhoz való
viszonyról és még sok-sok mindenről szólhatnék, de életem egyik
nagy vágya az volt, hogy erőinket
megfeszítve megvalósíthassuk régi
álmunkat, a prédikátorképző intézetünket, mely egyik fő tényezője
lesz Magyarországon a baptizmus
megerősödésének. Istennek hála
sok mással együtt ez is megvalósulhatott. Sosem törekedtünk vagyongyűjtésre. Azt tartottuk, hogy
nemes valutában kell megőriznünk, amit szereztünk. Gyermekeinknek istenfélő nevelést próbáltunk adni, mert úgy véltük, ez a
legnagyobb örökség. Megtanítottuk őket adakozni, mert így az Úrnak adhattunk kölcsönt. Sok fejtörést okozott nekünk, hogyan menthetnénk át értékeinket a síron túlra.
Isten országának építésére fordítottuk, és így sikerült a tervünk. Azt
üzenem az új nemzedéknek, hogy
ők is hasonlóan cselekedjenek.”

Narrátor:
„Udvarnoki András életútja óriási példa, akár a gyülekezetépítésről, akár a magyarországi baptista
teológiai oktatás megteremtéséről,
akár az árvaház létrehozásáról van
szó.
Sokszor érzelmileg nehéz helyzetekben kellett a közösségben feszülő és átalakuló kereteket értelmeznie, az általa felismert igazságokat határozottan képviselnie.
Azt jegyezték fel róla, hogy jó
lelkipásztor, jó tanító volt. Sokan
megtérnek hallgatói közül.
Kész volt, ha kellett, a konfrontációra is. Megértette az idők szavát, és az új magyar baptista szövetség ügye mellé állt. Merészségét
az idő igazolta.
Szervezeti kérdésekben is volt
bátorsága egyértelmű állásfoglalásokra, de mindig kereste a Krisztus
szerinti békességet a testvéreivel.
Munkája, szolgálata máig ható
gyümölcsöző eredményeket hozott.
Gyülekezete, az általa alapított
»prédikátorképző intézet«, az állami elismerés ügye, a Békehírnök elindítása, írói munkássága, de még
a később erőszakkal elvett árvaház
is máig hatással vannak gondolkodásunkra, szemléletünkre, hitéletünkre.
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Október
a reformáció
hónapja
Megnyitó
istentisztelet

És mindezek oltárán nem áldozta fel a családját sem, mert a feljegyzések szerint feleségével, Tenke
Júliával boldog házasságban éltek.
Kilenc gyermekük született. Négyen élték meg a felnőttkort. Ők
valamennyien követték szüleiket a
missziómunkában.
A hozzájuk ellátogatók arról
számoltak be, hogy jó volt náluk
lenni. Felesége jó segítőtárs volt, és

a kegyelem légköre uralkodott az
otthonukban.
Életpéldája szép bizonyítéka annak, hogy Krisztusban lehet kiegyensúlyozott és mind eközben
minden területen kiemelkedő és
Krisztusra mutató, gyümölcsöző
életet élni akkor is, ha közben ég a
világ körülöttünk, és egyáltalán
nem támogató a környezet.”
(Vége)

Bemerítés Budaörsön

Az évről évre ismétlődő Október a Reformáció Hónapja protestáns programsorozat idei
megnyitó istentiszteletére október 1-jén, szombaton este 6 órakor került sor a Kálvin téri református templomban.
Közreműködtek:
– a Magyar Pünkösdi Egyház
Zenemissziója,
– a Budafoki Baptista Énekkar,
– a Pozsonyi úti Hálaadás Kórus,
– valamint a Lutheránia
Énekkar.
Igét hirdetett Gáncs Péter
evangélikus elnök-püspök.
A liturgiában közreműködtek
a MEÖT tagegyházainak vezetői.
A templom előtt fél 6-tól térzene és közös éneklés fogadta a
gyülekezőket a Tóth Tamás vezette Bocskai I. Református Oktatási Központ Egressy Béni Művészeti Középiskolájának Fúvószenekara közreműködésével.

Protestáns
kulturális est

Szeptember 18-án zsúfolásig
megtelt a budaörsi Kőszikla gyülekezet istentiszteleti helye. Hat erőteljes bizonyságtétel hangzott el
megtérésről, a Szentlélek átformáló
munkájáról.
Az istentisztelet második felében a jelenlévők az épület előtt felállított bemerítőmedence köré gyü-

lekeztek, ahol a bemerítés történt.
Nagy Ádám, Sztasák Zsófi, Mike Debóra, Menich Balázs, Mike Naómi és
Szabó Veronika Jézus példáját követve bemerítkeztek.
Az istentiszteleten a szolgálatokat Durkó István, Heizer Tamás és
Tóth Krisztián végezték.
Kőszikla Info

A rendezvénysorozat részeként október 16-án, vasárnap 17
órakor kerül sorra a protestáns
kulturális est az Uránia Nemzeti
Filmszínházban.
Közreműködnek:
– a Központi Református Kórus,
– a baptista Jobbágy család kamaraegyüttese,
– az Aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium,
– Markó Botond és barátai.
Előadást tart Reformáció és
rend címmel Trócsányi László
igazságügy-miniszter.
Jegyek válthatók 500 Ft-os
áron.
Jegyvásárlás és további információ: oikumene@meot.hu
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Hihetetlentörténetek
Vonatjegy
Ha visszatekintek a mögöttem
hagyott évekre, azt kell megállapítanom, hogy két pont között
zajlott az élet: vagy énekeltem az
Úrnak, volt, hogy hangosan, de
legtöbbször a szívem mélyén, ott
fakadt a hála, máskor „nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam” (Jónás 2,3).
A következő történetem mindkettőről szól.
Nyolcadikos gimnazista voltam. Akkor még hét elemi után
tettünk felvételi vizsgát gimnáziumba. Városunkban nem volt magyar nyelvű gimnázium, így a 25
km-re levő városba ingáztunk vonattal. Szokásom volt, hogy előtte
való nap bepakoltam a táskámat a
következő napra. Ekkor is így történt. Este először mindent kipakoltam, majd órarend szerint mindent be, csakhogy egy dolog elkerülte a figyelmemet. Elfelejtettem
a bérletet betenni a táskámba.
Reggel, mint aki úgy tudja, minden rendben, indultam a vonathoz. Osztálytársakkal és a nővéremmel, aki két évfolyammal feljebb volt, ültünk együtt a fülkében.
Nemsokára, ahogy kiindult a vonat az állomásból, már jött is a
jegykezelő. Nem kérte a bérletet,
mert mindnyájan szóltunk, hogy
„bérlet”! Továbbment. Fogalmam
sem volt róla, hogy az én bérletem
otthon lapul valahol a tegnapi
könyveim között. Valamelyik szünetben vettem észre, hogy a bérletem nincs a táskámban. Félelem
fogott el. Most mi lesz? – kérdeztem magamban. Nagyon szigorúan büntették azokat, akiknek nem
volt jegyük. Izgalomban teltek el
az órák. Az is ki volt zárva, hogy
gyalog tegyem meg az utat, mert
esett az eső. Órák után a padtársnőm megkért, hogy menjek vele a
papírboltig, hogy vásároljon füzetet. Ez egy kis kerülőt vett igénybe, mert a városon keresztül vitt
az út, de nem utasítottam vissza,
gondoltam, valahogy elfelejtem a
problémámat. Észre sem vettem,
hogy az eső nagyon csapkod, anynyira magam alatt voltam. Míg
álltam a bolt előtt, imádkoztam,
hogy legyen az Úr segítségül né(Folytatás a következő oldalon)
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idősen is munkálkodni!
Isten, a világmindenség Teremtője és Ura – kortalan, mivel örökkévaló!
Az ősi vallásokban mégis feltűnik egy ilyen vagy ehhez hasonló
személynév, hogy „Öreg-isten”. Ha
jól emlékszem falusi iskolai „tanulmányaimra”, talán még az ősmagyarok is mintha egy ilyen isten
előtt mutatták volna be áldozataikat, többek között a „fehér lovat”.
Dániel könyvét olvasva a Bibliában meghökkentőnek találom ezt a
mondatot: „Trónokat állítottak föl, és

egy öregkorú helyet foglalt... Jött valaki, aki az öregkorú felé tartott...
Míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a Felséges
szentjeinek.” (Dán 7. rész, kiemelések tőlem)
Szeminarista koromban vásároltam egy verseskötetet. Megragadta
figyelmemet a könyv címe: Az Isten
fiatal. Sík Sándor katolikus pap-költő adta ki 1940-ben.
Az egész földön kialakult az a
szemlélet, hogy aki már sok évet,
évtizedet, netán évszázadokat leélt
(lásd Methusélahot, akinek életkora 969 év volt!), az ilyen idős személy, uralkodó vagy hős – természetes módon – sok-sok ismerettel,
tapasztalattal, bölcsességgel rendelkezik. Éppen ezek miatt rendkívüli tisztelet és megbecsülés – netán imádat! – illeti meg őket.
Persze a fiatalok (mindig, és
napjainkban különösen!) teljesen
másként látják és véleményezik ezt
a kérdést. Gyakori jelenség, hogy
mivel ők – például! – könnyedébben eligazodnak az úgynevezett
„virtuális” világban, lenézik és
megvetik az idősebb nemzedéket,
főként az öregeket, akik nem tudnak és nem akarnak számítógépezni, nincs „okos” telefonjuk, és szin-

te a káromló kifejezések közé számolják az „internetet”, a „fész bukot” és így tovább.
Roboám, Salamon fia fiatalon
került a trónra. Róla jegyzi fel a
„krónikás”, miszerint „a király keményen válaszolt nekik. Nem fogadta
meg Roboám király a vének tanácsát,
hanem az ifjak tanácsa szerint így
szólt hozzájuk: Apám nehézzé tette
igátokat, én még nehezebbé teszem.
Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én meg majd szeges korbácscsal!” (2Krón 10,13–14)
Isten kegyelméből
én is idős ember lettem. Hónapok óta ez
az egyik „csapásvonala”
mindennapi
igetanulmányozásaimnak: kikeresek, elolvasok, „megimádkozok” szinte minden
olyan bibliai üzenetet, mely az életkor
sajátosságaival kapcsolatos. Örömmel
bátorítom magamat
például a 148. zsoltár
kedves parancsoló
mondataival: „Ifjak a
leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt:
dicsérjétek az Úr nevét!”
Néhány évvel ezelőtt huszonöt
nyugdíjas szolgatársamat levéllel
kerestem meg. Azt kérdeztem tőlük: Hogy vagy? Hogy telnek a
nyugdíjas esztendők? – Tanulni
akartam, akarok tőlük, mert nem
mindegy, hogy az időnk múlik,
vagy telik is. A patriarchák történetéből tanultam, hogy a „szép halál”
ez: „Meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel.”
Lelkipásztor édesapám hetvenéves korában töltötte be földi küldetését. Ebéd után lehuppant kényelmes foteljába, hogy kissé „ejtődjék”. Elszunnyadt, két nagyot
sóhajtott, aztán ez lett az ő örök álma. – Követendő példa előttem
szorgalma, kitartása, nyugalma,
békessége, hitbeli hűsége. Sohasem
a pénz inspirálta, hanem a kötelességtudat. Ez volt utolsó igéje: „Gyakorold magad a kegyességben, mert... a
kegyesség mindenre hasznos, mert
megvan benne a jelen és a jövendő élet
ígérete.” (1Tim 4,7)
Október elseje az idős emberek világnapja. Kedvenc sztorim a Bírák
könyve egyik történetének az eleje.
A gibeai öreg földműves esete.
Vendégek érkeztek hozzá. Akkor

2016. október 2.
azt mondta az öreg vendéglátó: Békesség neked! (Szalem alejkum!)
Amire csak szükséged van, az az
én gondom. És elvezette a vándort
a szállására, abrakot adott a szamaraknak, megmosta a vendégek lábát, majd ettek és ittak. Jól érezték
magukat együtt. – Ilyen öregember
szeretnék lenni.
Az „Ésaiás három”-ban pedig
megtaláltam az ellenpéldát: „Akkor
az így fog válaszolni: Nem akarok sebkötöző lenni! Nincs a házamban se kenyér, se ruha!”
A kibeszélhetetlen isteni kegyelem átsegített bennünket (párommal együtt) a „nyolcvanasok utcájába”. Folyamatosan tapasztaljuk,
amit Ezsdrás szentíró említ könyvében, hogy „a zsidók vénein rajtuk volt Istenük szeme”! – Egyik vágyunk így hangzik: „Öregkorban is
sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek
maradnak, és hirdetik: Igaz az Úr, kő-
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sziklám ő, akiben nincs álnokság.”
(Zsolt 92,12–16) A „dús” lombúak –
néha már nem jön be, hanem így
hallatszik: „bús” lombúak. Jeremiás hangja azonban túlharsogja a
panaszos nyöszörgést, amikor belekiált romló fülhallásunkba: „Fáradozzatok! Imádkozzatok!” – Jóel
pedig azt mondja: „Gyűjtsétek öszsze a véneket... az Úrnak a házába,
és kiáltsatok az Úrhoz!”
Záró dicsérő énekünk Isten irgalmáról Dávid egyik zsoltára: a
103. zsoltár: „Áldjad, lelkem, az Urat,
és egész bensőm, az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja
minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a
sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet,
megújul ifjúságod, mint a sasé.” –
Persze majd odaát!!!
Gerzsenyi Sándor

Karcagi bemerítés

Ebben az évben a karcagi gyülekezet újra együtt örvendezhetett
egy bemerítkező fiatalnak. Augusztus 21-én délután 16 órakor kezdődött az ünnepi istentisztelet. Az
igehirdetés szolgálatát Kiss János, a
püspökladányi gyülekezet vezetője
végezte. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek.” (Mt 11,28) Szólt a hívás mindenkihez.
Erdei Marcellt is hívta a feltámadt Jézus magához, aki keresztény családban nevelkedett fel és
élte meg azt, hogy Isten megszólította az egyik konferencián, és életét odaszánta Isten kezébe. Erről bi-

zonyságot tett, és hite vallomása
alapján a karcagi gyülekezet lelkésze, Pesti Csaba bemerítette őt az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Isten áldását kívántuk Marci
életére, és imádkoztunk azért, hogy
Isten Szentlelke töltse be és áldja
meg az ő életét.
Kézrátétellel Takács Zoltán, a
mátészalkai gyülekezet és körzetének lelkésze imádkozott. Isten adjon további megtéréseket, hogy növekedjen az üdvözülők száma, és
minél többen a menny dicsőségébe
juthassanak Jézus Krisztus kegyelme által.
Pesti Csaba

(Folytatás az előző oldalról)
kem. Még ki sem jött a padtársam,
amikor láttam, hogy az üzlet előtt
a földön hever az esőben egy ötlejes (román pénz). Pontosan annyi,
mint amennyibe kerül a vonatjegy! Ujjongva vettem fel. A padtársnőm tudott a problémámról,
és ő is csodálkozó, nagy szemekkel nézett, és azt mondta: Évi, te
szerencsés vagy! Én erre azt feleltem, hogy ez nem szerencse. A Jó
Isten segítsége! Meghallgatott!
Örömöm volt, és mintha levegő feszített volna belülről. Énekeltem. Alig vártam, hogy elmondhassam a többi vonatostársamnak
is! Addig sem leltem pénzt, azóta
sem. Amikor a legnagyobb szükségem volt rá, akkor jött a segítség! S. D. G.
Kisné Ady Éva

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

kárpát-medencei tehetségkutató
Alapítvány programjában való
részvételre
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségkutató projektje első lépéseként várja olyan
Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 16–30 éves fiatalok jelentkezését, akik:
– kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
– országos, illetve nemzetközi
tanulmányi, sport-, művészeti
versenyeken dobogós helyezést
értek el,
– kutatási eredményeiket publikálták,
– motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik megvalósításában,
– nem voltak, illetve nem szereztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelkedően tehetségesek.
Az alapítvány által kiválasztott
fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek, mindenki
azt kapja, amire leginkább szüksége
van a tehetsége kibontakoztatásához (ami minden esetben tartalmaz
mentori támogatást, ezen túl esetlegesen ösztöndíj, képzés, konferenciai részvétel, kulturális és sportprogramokon való részvétel stb.).
A jelentkezéseket a www.kmta.
hu/regisztracio elektronikus címen
várjuk.
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Élõben
jelentkezünk!

rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

Hároméves
a Baptista Rádió!!!

Október elsején Budapesten a
Görbe Bögre Kávézóban ünnepelte
harmadik születésnapját a Baptista
Rádió csapata! Különleges szülinap
volt, nem kellett ajándékot hoznunk
a kis háromévesnek, ugyanis a Baptista Rádió nagy napján a meglepetéseket az ünnepelt adta! 3 év, 3
ajándék, tőlünk neked! Az első a
Baptista Rádió vadonatúj okostelefonos alkalmazása, mely elérhető
IOS és Android felületeken egyaránt, hogy mindenhol a zsebedben
lehessünk! A második meglepetés a
teljesen felfrissített zenei tár, ami a
külföldi és magyar toplisták legkedveltebb zenéit varázsolja hozzád a
nap 24 órájában. A harmadik ajándék egy vadonatúj ifjúsági műsor,
ami október 5-én startol Húsos meg a
Csontos címmel. Ambrusz Márk és
Csontos Kata műsora a fiatal keresztények szemével pásztázza a világot, és minden szerdán élő, live
stream közvetítéssel jelentkezik 19
órától a Facebookon, hogy végre
nézhesd is a rádiót... Természetesen
a következő évben is szólnak a
megszokott kedvencek, hallhatók
az ismert hangok és műsorok, valamint a fantasztikus zenék! Köszönjük, hogy velünk ünnepelsz a születésnapunkon. Hálásak vagyunk érted, hogy közösségünk tagja vagy,
és hallgatod a Baptista Rádiót. Szülinapi képek a megújult baptistarad
io.hu oldalon vagy a Facebookon
láthatók. Továbbra is „Neked Szól”!
Rédl Ádám

2016. október 2.

hírt adunk egy felekezetközi, a hazai keresztény könnyűzene minőségi fejlesztésére törekvő kezdeményezésről

Szikra díj! A zene életre kelt!

Fel tudsz sorolni három neked tetsző hazai keresztény
zenekart? Jövőre már biztosan menni fog!
Évtizedek óta várjuk, de 2016.
november 10-én a Szikra végre Magyarországon is belobban!
A Szikra díj a GMA Dove
Awards partnereként a hazai keresztény könnyűzenei élet első és
eredeti szakmai díja, melyet a fiatalos progresszív szervezőcsapat alapított, és a zeneipar elismert hazai,
valamint külföldi résztvevőivel
összefogásban valósítanak meg.
A Szikra díj összehoz és hidat
épít!
Célunk a hazánkban is egyre
népszerűbb angolszász keresztény
zenei kultúra szakmai fejlesztése,
új és pozitív üzenettel bíró alkotások létrejöttének inspirálása, a minőségi magyar keresztény zenészek és előadók munkájának elismerése.
Mindezt felekezetfüggetlenül,
egybegyűlve a közös célért, hidat
építve a szcéna hazai zeneiparban
való elismertetéséhez, egységben
valósítjuk meg.
A Szikra díj nem csupán egy gála, hanem összefogás, ami szakmai
eseményekkel, workshopokkal és
publikációkkal folyamatos támogatást nyújt a részt vevő produkcióknak, beleértve az abban közvetlenül és közvetetten dolgozó szereplőket, a dalszerzőktől az előadókig,
a hangmérnöktől a menedzserig.

A zsűri
A Szikra díj zsűrije publikus, tagjai
a zenei életben már bizonyítottak, és
szakmai szempontok alapján jutalmazzák a legjobbakat. A zsűri: Mező
Misi (énekes, Magna Cum Laude), Pajor Tamás (szövegíró, Amen), Bolyki
György (énekes, Bolyki Brothers), Gerendás Dani (dobos, The Biebers, Margaret Island) és Czabán Gábor (dj, Dj
Revolution). A zsűri elnöke: Horváth
Gergő (rádiós műsorvezető).
A Szikra díjat 2016. november 10én egy ünnepélyes díjátadó gála keretein belül a Duna Palotában az alábbi
kategóriák győztesei kapják:
– legjobb előadó,
– legjobb együttes,
– legjobb dal,
– legjobb dicsőítő dal,
– legjobb album,
– közönségdíj.
A nevezési feltételek elérhetőek a
Szikra díj online felületein.
A Szikra díj a GMA Dove Awards
partnereként, Jackie Patillo (GMA
executive director) szakmai konzultációjával jött létre. Ezen felül a zsűri hetedik, exkluzív tagjaként csatlakozik a
csapathoz a legjobbak kiválasztására.
Íme néhány hazánkban is koncertező amerikai díjazott: Hillsong United, Skillet, Michael W. Smith, Israel
Houghton, Switchfoot, Matt Redman,
Toby Mac, Chris Tomlin...
Itt az idő, hogy folytasd a sort!
http://facebook.com/szikradij

A Szikra díj zsűrijének tagjai a szervezőcsapattal

2016. október 2.
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Yes, Yes, Yes!
Avagy immár negyedik éve sikeresek
az angol és német bibliai táborok
Főbb számok a táborokról
Ebben az évben a Szeretetszolgálat,
a baptista iskolák és gyülekezetek
szervezésében 26 tábort szerveztünk
(21 angol és 5 német) az alábbi városokban: Nyírbogdány, Kaba, Szigetszentmiklós, Pécs, Szombathely, Téglás, Püspökladány, Velence, Agárd, Seregélyes, Miskolc, Tahi, Szentendre,
Hatvan, Vásárosnamény, Debrecen,
Sárosd, Pilisvörösvár, Tiszaszalka.
7 országból 105 önkéntes érkezett,
hogy a segítségünkre legyen a nyelvtanításban és az örömhír megosztásában
(USA, Németország, Ausztria, Svájc,
Lettország, Brazília és Dél-afrikai Köztársaság).
Az egész napos táborok egyhetes
turnusokban három héten keresztül
zajlottak a különböző helyszíneken.
Összesen 1218 7–18 év közötti
gyermek táborozott velünk.
A táborozók, segítők, tolmácsok és
tanárok között több mint 2000 Bibliát
osztottunk szét.
Mit adnak a gyerekeknek a táborok?
Nagyszerű lehetőséget adnak arra,
hogy a gyerekek megtanuljanak kommunikálni – ha kézzel-lábbal is – egy
nem magyar anyanyelvű emberrel.
Nyitottabbak, segítőkészebbek lesznek. Élvezik a nyelvtanulást játékos
formában, és bibliai történeteket hallhatnak angol, német nyelven.
Minden alsó tagozatos gyermek
kapott egy képes Bibliát. Volt a táborozók között egy fiú, aki nem ment ki játszani a gyerekekkel a szabadidőben,
hanem már az első napon elkezdte olvasni ezt a képes Bibliát. A tábor végé-

re elolvasta mind a 250 történetet. Ez
egy csoda! A szülők egyike azt mondta a táborozás végén: – Azért szeretjük
a tábort, mert a gyerekek biztonságban
vannak és szeretitek őket.
Hogyan látják a külföldiek a magyar viszonyokat? Miért jönnek viszsza évről évre?
Valamennyien, akik az International Commission szervezésén keresztül
jönnek Magyarországra, nagyon nagy
áldásról számolnak be. Számukra egy
csoda, hogy ma Magyarországon szabadon lehet iskolákban Jézusról és a
hitünkről beszélni. Kiváltságnak tekintik, hogy a táborokon keresztül a hitükről és életükről úgy tehetnek bizonyságot, hogy közben angolul is tanítják a gyerekeket. Sokan vannak,
akik évről évre visszajönnek és tanítják
a gyerekeket.
Hogyan értékelik az iskolák és a
gyülekezetek a táborokat?
Azt látjuk, hogy nagyon sok energiát, munkát és áldozatot kell befektetni, hogy eredményes és jó táborok legyenek. Ahol már voltak táborok korábban, ott gördülékenyen ment a
szervezés. Sokat lehet tanulni egymástól, és Isten mindig megmutatta a hűségét és áldását az együttmunkálkodáson keresztül. Az egyik baptista iskola
lelkésze így válaszolt arra a kérdésre,
hogy legyen-e jövőre is tábor: Igen,
igen, igen!
Köszönet a közreműködőknek:
International Commission, Baptista Szeretetszolgálat, a Baptista Oktatási Központ (BOK) munkatársai, baptista fenntartású
iskolák és gyülekezetek.
Köszönet Istennek, hogy sokakkal együttműködve lehetőséget ad ilyen
szolgálatra.
Barbarics Péter

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
KARTAL: Szeptember 16-án búcsúztunk László Jánosné Péter Erzsébet testvérünktől. Türelemmel
viselt hosszú betegségéből életének
72. évében szólította magához Ura,
akit hűségben, alázatban és áldozatkészen szolgált 53 éven át. 1963-ban
merítkezett be Marsal János lelkipásztor által. A temetésen Szlepák Lajos és Sőrés Attila lelkipásztor testvérek szolgáltak.

Állásajánlat a Menedék Alapítványnál
A Menedék Mamásotthon pályázatot hirdet szakgondozó/gondozó munkakör betöltésére (teljes
állás, folyamatos munkarend: délelőtt-délután-hétvége).
Szakgondozói munkakör már
megszerzett képesítéssel tölthető
be az előírt végzettségek valamelyikével: csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I.
(OKJ), gyógypedagógiai asszisztens
(OKJ), mentálhigiénés asszisztens
(OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ-s).
Jelentkezés módja: fényképes
önéletrajzzal és részletes motivációs
levéllel: www.mamasotthon@gmail
.com. További információ: Szilágyi
Zsuzsanna intézményvezető, tel.:
0620-516-5876.

h i r d e t é S
w A dombóvári imaház szomszédságában egy nagy udvarral és
kerttel rendelkező, 55 éve épült ház
melléképületekkel eladó. Érdeklődni: Reichert Márta, +36 20 583 6816.

Békehírnök – a magyarországi Baptista egyház hetilapja w Felelõs kiadó: Papp jános egyházelnök w Felelõs szerkesztõ: háló gyula w tördelõszerkesztõ: Papp Szabolcs w w w Szerkesztõség és kiadóhivatal: 1068 Budapest Vi., Benczúr u. 31. w telefon: 352-9707/199 w Fax: 3529993/103 w e-mail: bekehirnok@baptist.hu w www.bekehirnok.baptist.hu w elõfizetés és terjesztés (postázással, példányszámmal kapcsolatos
kérések-kérdések): 352-9993/113; szabo.agnes@baptist.hu w A Békehírnök bankszámlaszáma: 11706016–22163851 w w w kéziratot nem õrzünk meg. lapzárta hétfő este, átfutási idõ három hét. A hirdetéseket megjelentetjük, tartalmukért felelõsséget vállalni nem tudunk. w w w nyomtatás: mátyus Bt. w telefon: 29/367-945 w Felelõs vezetõ: mátyus gyula w hU iSSn 0133–1256 w hU iSSn 1588–0117 (on-line) w ára: 200 Ft
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Felhívás regisztrált
munkanélkülieknek!
Egy féléves program keretében egyházunk kommunikációs
osztályán lehetőség nyílt öt fő
számára közfoglalkoztatotti státuszban történő munkavégzésre.
Olyan 25. életévüket betöltött,
középfokú végzettséggel rendelkező nőket és férfiakat várunk,
akik készek az egyház misszióját
szolgálni munkájukkal.
A munkavégzés budapesti
helyszínen történik.
Jelentkezés, érdeklődés a
comeniushaz@baptist.hu e-mailcímen vagy a +36 20 886 0010-es
telefonszámon.
A féléves projekt feladata a tervezett budapesti baptista kulturális és médiacentrum előkészítő
munkája.
Kérjük a testvéreket, hívják fel a
gyülekezetben levő munkanélküliek figyelmét erre a lehetőségre.

helyesebben
a pécsi kishajóról!

Egy sajnálatos tévedésből adódóan nem a valódi helyszínt ábrázoló kép került a 38. számban megjelent pécsi Kishajó Baptista Óvodáról szóló cikkbe. Az érintettek
szíves elnézését kérve kukkantunk
be az igazi Kishajóba. (A szerk.)

2016. október 2.

indul a Baptista művészeti napok
rendezvénysorozata

A Baptista Művészeti Napok budapesti rendezvénysorozata 2016.
október 17-én veszi kezdetét a Kálvin téri Premier KultCaféban. Két
héten keresztül esténként ragyogó
talentumú művészeink lépnek színpadra és mutatják be tevékenységüket a legkülönfélébb műfajokban.
Jöjjünk el, töltsünk együtt egy-egy
nagyszerű estét!
2016. október 17., hétfő
w 16:30 – Autista gyermekrajz-kiállítás. A budapesti Pannonhalmi Béla
Baptista Általános Iskola tanulóinak
kortárs művészeti kiállítása.
w 17:00 – Lakatos György mesés zenejátéka. Az előadó Liszt-díjas fagottművész, a Magyar Állami Operaház zenekarának elsőfagottosa, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense.
2016. október 18., kedd
w 19:00 – Fiatal tehetségek estje.
Előadók: Dominkó Levente (marimba),
Dósa Csenge (hegedű), Radnóti Róza
(zongora), Rátkay Áron (cselló), Révész
Márk (vadászkürt), Saifi Claudia (ének),
Tóth Pál (ének).
2016. október 19., szerda
w 19:00 – A Kinczel Trió koncertje.
A formáció a mainstream jazz határmezsgyéjén játszik. Kinczel Dániel
(zongora), György Attila (bőgő), Paizs
Attila (dob).
2016. október 20., csütörtök
w 19:00 – Keresztkérdés-koncert. A
három alakulatban játszó rapegyüttest
országszerte ismert és elismert zenészek, énekesek alkotják Kübler Dani vezetésével.

2016. október 21.,
péntek
w 19:00 – Ádám és
Éva – stand up vígjáték. Előadó: Benedek
Zalán színész-rendező, a Márk-dráma
projekt magyarországi vezetője.
2016. október 24.,
hétfő
w 19:00 – Megfestett evangélium –
Caravaggio Szent Máté elhívatása című
festményének bemutatása. Előadó:
Mikes Balázs (grafikus, teológus).
2016. október 25., kedd
w 19:00 – Utcafront Tanoda Színház. A Baptista Szeretetszolgálat „Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált
Intézménye” színészekből, szociális
munkásokból és hajléktalanokból álló
színházának vidám előadása.
2016. október 26., szerda
w 19:00 – Meláth Andrea és Szappanos Tibor dalestje. Meláth Andrea
(mezzoszoprán) Liszt-díjas operaénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanszékvezető docense, hazai és nemzetközi zenei fesztiválok ismert előadója. Szappanos Tibor a Magyar Állami Operaház tenoristája. Hazai és nemzetközi zenei rendezvények
előadója.
2016. október 27., csütörtök
w 19:00 – Kisfilm ankét – Madarász
István filmrendezővel.
2016. október 28., péntek
w 18:00 – Interaktív zenei barangolás a Baptista Központi Énekkarral. Az
énekkar repertoárja felöleli a baptista
kórusanyagot és az egyetemes klasszikus kórusmuzsika műveit egyaránt.
1991-ben a 3. Budapesti Nemzetközi
Kórusversenyen az énekkar aranydiplomát nyert.
A belépés ingyenes! Fontosnak
tartjuk azonban, hogy a rendezvény
jótékony célt szolgáljon. A felajánlott
adományok a fogyatékkal élők munkába állását segíti a Fogadj Örökbe
Egy Macit Alapítványon keresztül. A
műsorváltozás jogát fenntartjuk!

