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ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Az Európai Baptista Szövetség (EBF)
közgyűlése Tallinban

Az európai baptisták ebben az
évben Észtország fővárosában, Tallinban tartották éves közgyűlésüket.
A közel 140 küldött a baptista identitásról, a közel-keleti térség súlyos
és aktuális kérdéseiről, a különböző
régiók feladatairól tanácskozott.
Magyarországot Papp János egyházelnök, Durkó István missziói
igazgató és dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár képviselte, akik sok
kétoldalú megbeszélést is folytattak
a konferencia alatt.
A közgyűlés megnyitó istentiszteletét a Tallin jelképének tekintett
Olaviste templomban tartották,
amely a helyi baptista szövetséghez
tartozó legnagyobb gyülekezet otthona. Az egyedülálló baptista templomban, mely világörökségi helyszín, egy
eleven közösséget ismerhetett meg a
jelen levő nemzetközi közösség.
Lapunk következő oldalán a Tallinban elfogadott fontosabb határozatokból közlünk néhányat.

Tájékoztatjuk a Békehírnök kedves előfizetőit, hogy lapunk október
9-i száma technikai okok miatt nem tudott megjelenni. Egyházunk
székházában felújítási, átalakítási munkák folynak. A szerkesztőség is
másik irodába költözött. Kérjük és egyben köszönjük is kedves
előfizetőink megértését. A kedves olvasók fogadják szeretettel október
16-i bővített számunkat. Áldást kívánva a Békehírnök szerkesztősége és
az MBE elnöksége nevében:
Papp János egyházelnök

CX. ÉVF. 41–42. SZÁM

Hetiútmutató

A héT igéjE
„Mert Krisztus is szenvedett
egyszer a bűnökért, az Igaz a nem
igazakért, hogy Istenhez vezessen
minket, miután halálra adatott test
szerint, de megeleveníttetett Lélek
szerint.” (1Pt 3,18)

A héT gondolATA
Isten az Újszövetségben nem
eltörölte a törvényt, hanem Fiában beteljesítette. Jézus az áldozatot bemutató főpap, aki a saját
vérével lépett a mennyei szentélybe, és azzal, hogy élve kijött
onnan, jelezte, hogy érvényes az
áldozat, valóban engesztelést
szerzett. Ez a helyettes áldozat
viszont egyszeri, mert örök érvényű, nincs szükség ismétlésre.
Az engesztelés nem automatikus, csak azokra érvényes, akik
beismerik, hogy bűneik miatt
meg kellene halniuk, de Krisztus
helyettük, miattuk és érettük halt
meg, hogy ők élhessenek. Tehát
nincs kis és nagy bűn, csak bűn
van, ami miatt meg kellene halnunk, de Krisztus megtette helyettünk.
Ennyire véresen komoly a
harcod a bűnnel szemben? Esetleg túl olcsónak tartod, mert nem
kell áldozati állatot sem vinned a
paphoz, ami látható mások számára? Őt, aki az életünket megítéli, nem lehet félrevezetni, ő
mindent tud! Erre figyelmeztet
Jézus, amikor ezt mondja: „Nem
mindenki megy be a mennyek
országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak
az, aki cselekszi az én mennyei
Atyám akaratát.” (Tenkely Béla)
A héT gyAkorlATA
Csendben, az Úr jelenlétében
elmondott imában rendezzük el
Istennel rendezetlen dolgainkat!
A héT imájA
Uram, segíts mindig őszintén
megállnom előtted! Ámen.
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Az EBF tallini határozata a misszióról

Az Európai Baptista Szövetség
Tallinban, Észtországban 2016.
szeptember 29. és október 1. között
tartott közgyűlése:

– Elismeri azt a kihívást, mely Jézus követőinek szól Jézusnak a Máté 22,37–39-ben található szavaiban:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A
második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat.”
– Igent mond a holisztikus miszszió értékére, ami az evangélium
szóban és tettekkel történő hirdetését jelenti. Az egyház bűnbánatra,
megtérésre történő felszólítása szociális következményekkel jár.
Ugyanakkor a keresztény szociális
tevékenység Jézus Krisztus átformáló kegyelméről tanúskodik.
– Hálát ad azokért a baptista szövetségeinkben újonnan plántált
gyülekezetekért, amelyek Jézus példájának követését abban látják,
hogy holisztikus missziót gyakorolva az ember minden szükségét
igyekeznek kielégíteni. Fel- és elismerjük, hogy ezek a gyülekezetek
arra hívják valamennyi gyülekezetünket, hogy tanúságtételükben az
evangelizációs lelkesedést kapcsolják össze a gyakorlati szeretettel.
– Imádkozik további lehetőségekért az európai, közép-ázsiai és közel-keleti baptisták számára, hogy
áldások lehessenek az őket körülvevő társadalmakban.
Éljük meg a gyakorlatban az Isten és a felebarátunk iránti szeretetet úgy, hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy teljes életünk az Atya,
Fiú és a Szentlélek dicsőségét szolgálja.

2016. október 16.

Az EBF tallini határozata Szíriáról

Az Európai Baptista Szövetség
Tallinban, Észtországban 2016.
szeptember 29. és október 1. között
tartott közgyűlése:

– Nyomatékosan elítéli az erőszak közelmúltbeli megnövekedését a szíriai Aleppóban, amely nem
tesz különbséget civilek és harcoló
felek között. Krisztus követőiként
kinyilvánítjuk, hogy minden emberi élet szent – vallástól, kultúrától
és nemzeti hovatartozástól függetlenül. Minden, az emberi élet elleni
támadást úgy tekintünk, mint ami
teremtő Istenünk képmása ellen
irányul.
„Megteremtette Isten az embert a
maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette
őket.” (1Móz 1,27)
– Felszólítja a konfliktus minden
résztvevőjét, hogy tartsa be a nemzetközi humanitárius jogszabályokat, valamint a genfi egyezményt
és annak kiegészítéseit, hogy vé-

delmet biztosítson valamennyi civil számára vallási, faji vagy etnikai hovatartozástól függetlenül.
– Felszólítja a konfliktus minden
résztvevőjét, hogy ismerje el azon
segélyszervezetek
munkájának
életbe vágóan fontos voltát, amelyek Aleppó és környéke lakosait
támogatják. Minden felet felszólítunk arra, hogy biztosítsa a humanitárius segélyek célba jutásának
lehetőségét, valamint a segélyszervezetek munkatársainak biztonságát.
– Felszólítja az összes nemzetközi felet, hogy támogassa és erősítse az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az irányú erőfeszítéseit, hogy megtalálják a békére
vezető minden lehetséges megoldást.
– Mindenekfelett folytatjuk az
imádkozást azért, hogy befejeződjék az a konfliktus a régióban,
amely kiváltotta ezt a humanitárius
krízist.

Az EBF tallini határozata Törökországról

Az Európai Baptista Szövetség
Tallinban, Észtországban 2016. szeptember 29. és október 1. között tartott közgyűlése:

– Elismeri, hogy a Török Baptista
Szövetséghez tartozó testvéreink
óriási feladattal néznek szembe,
amikor vendéglátást és gondoskodást próbálnak nyújtani menekültek
százezreinek Törökország határain
belül.
– Megérti, hogy a jelenlegi politikai realitások meggátolják a menekülteket abban, hogy visszatérjenek
otthonaikba vagy továbbutazzanak
más országokba.
– Bátorítónak találja azt a látást és
szenvedélyt, amely erőt ad a fiatal
baptista gyülekezetek kis csoportjának – melyek zömében muszlim háttérrel rendelkező hívőkből állnak –
ahhoz, hogy áldozatosan szolgáljanak Krisztus nevében.
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én
szolgám is; és ha valaki nekem szolgál,
azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,26)
– Felhívja szövetségünk baptista
gyülekezeteit és missziós partnerszervezeteit, hogy kitartó imádságban kérjenek továbbra is védelmet a
keresztény hívők bizonyságtételére
Törökországban.

– Felhívja tagegyházainkat és
missziós partnerszervezeteinket,
hogy anyagilag és gyakorlati módon
támogassák a humanitárius krízis
enyhítését Törökországban.
– Mindenekfelett folytatjuk az
imádkozást azért, hogy befejeződjék
az a konfliktus a régióban, amely kiváltotta ezt a humanitárius krízist.

Tony Peck, az Európai Baptista
Szövetség főtitkára Tallinban

Hat igen Vácott!
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A címben szereplő igenek nem valamiféle szavazócédulák eredményeit
hivattak jelölni, hanem annak a hat fiatalnak az elköteleződését, amelyet
szeptember 4-én a Váci Baptista Imaházban közel háromszáz tanú előtt
vallottak meg. A bemerítési istentiszteletet nemcsak a gyülekezet tagjai tették
ünnepivé, hanem a sok barát, ismerős,
a városból bejáró érdeklődő is. Valódi
ünneppé azonban Jóföldi Aby, Józsa
Evelin, Urbán Fanni, Tóth Laura, Palásti
Eszter és Nemeshegyi Csanád tette. Az ő
egybehangzó vallomásuk – miszerint
Jézus Krisztus megváltoztatta az életüket – emelte ennek a vasárnapnak a fényét. Többen közülük a csendeshét alkalmával emelték fel a telefont, s közölték átszellemült hangon szüleikkel,
hogy nem tudnak a továbbiakban Jézus nélkül élni.

Az istentiszteleten felolvasták bizonyságtételeiket, közben a váci és a
szokolyai ifjúság, valamint a váci
gyülekezet énekkara köszöntötte
őket.
A medencében – az immáron Balatonszemesen pásztoroló, s ezen ünnepi alkalomra visszahívott – Floch Gábor
testvér várta őket.
Amíg szárítkoztak, Meláth Attila
lelkipásztor olvasott fel az Apostolok
cselekedeteiből.
Jézus vére elég minden bűn eltörlésére – hirdette. A bemerítkezés egyben
az engedelmesség jele is.
A kézrátételes imádságban Floch
Gábor, Meláth Attila, Tóth Zoltán és Lakati Péter közvetített a friss bemerítkezők és Istenünk között, s kért áldást további életükre.
Dr. Nagy Imre

Mi gátol?
Darvasi Gyula sokszor feltette ezt a
kérdést önmagának. Mindig volt válasz: emberek, események, helyzetek.
Feleségének hívő családtagjaitól
hallott Istenről. De annyi más hang,
eszme is hangzott körülötte. Érzelmi,
gondolati gátak, amelyek nem engedték, hogy igennel válaszoljon Isten hívására. Az akadályok lebontásában
lelkipásztora, anyósa, hívő testvérek
voltak segítségére. Hosszú volt az út,
és sok harc kísérte.
Bizonyságtételében
elmondta,
hogy felesége bocsánatkérése volt az,
ami megrendítette, és végre Istenhez
tudott fordulni ő is bocsánatért. A
bűnteher lehullt. Az új életkezdet jele
volt, hogy sok éve megkötött házasságukat ez év tavaszán gyermekeik, családtagjaik, munkatársaik és a komlói
gyülekezet jelenlétében Isten előtt is
megerősítették. Végül 2016 utolsó au-

gusztusi vasárnapján már semmi nem
gátolta. Fehér ruhában, örömmel vallotta: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” Az
igét Vágó István, a pécsi Menedék gyülekezet lelkipásztora hirdette, a bemerítést Horváth László komlói lelkipásztor végezte.
Dr. Kovács Éva

Bemerítés Komlón
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Bemerítési
ünnep
Kígyóson

Emberemlékezet óta nem volt
még Kígyóson bemerítési ünnep,
hiszen a korábbi évtizedekben a településen kívül gyakorolta Isten
népe ezt. Most viszont lehetőség
adódott arra, hogy akik kíváncsiak
voltak rá, Csok Krisztina engedelmes bizonyságtételét láthassák és
hallhassák.
Az igehirdetés szolgálatát Durkó István, a Magyarországi Baptista
Egyház missziói igazgatója végezte. A gazdag ifjú történetén keresztül többször figyelmeztetett arra,
hogy Isten akaratát, parancsát csak
Isten segítségével és erejével va-

gyunk képesek megtenni. Utána
Krisztina
bizonyságtételében
mondta el, hogy Isten bár többször
szólt már hozzá, ő ezeket figyelmen
kívül hagyta, mert ki akarta próbálni nélküle az életét. Nem tetszett
mindaz, amit a világban látott, hisz
az összehasonlíthatatlan a mennyei
Atya törődésével és áldásaival, és
úgy döntött, hogy az Úr Jézus mellett kötelezi el magát. Miután kifejezte, hogy szabad akaratából és
nem emberi befolyás miatt engedelmeskedik Isten igéjének, Nagy
Csaba, a kígyósi gyülekezet lelkipásztora bemerítette őt hite vallomására. Az ünnepi istentiszteleten
a beregszászi Második Esély Miszszió fiataljainak egy része is részt
vett és segítették a gyülekezetet Istenünk dicsőítésében.
Hisszük, hogy Urunk azért vár
türelmesen, hogy Kígyóson is még
többen eljussanak az igazság megismerésére. Ezért folytatjuk tovább
imáinkat és szolgálatunkat!
KMBK

310 BÉKEHÍRNÖK

Szívből, szájjal,
vagy érzésből

Istenünk végtelen szeretetéből
tízrészes igeszolgálatot hallottam a
szeretetről egymás után az újonnan
kapott lelkipásztoromtól. Az utána
történt érzéseimet szeretném őszintén leírni és közrebocsátani.
Voltak alkalmak, amelyek
olyan örömöt váltottak ki bennem, hogy szinte reggelig nem
tudtam elaludni, csak szívtam
magamba az üzenetet a szeretetről. Ilyenkor éjszaka órákon át
bibliázgattam, kértem Uramat,
mutasson meg mind többet nekem a szeretetről. Ő mutatott.
Jézus Krisztus mondja: aki ismeri az én parancsolataimat, és
megtartja azokat, azt szereti az
én Atyám, és én is szeretem.
Csak azoknak van örök életük.
Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívből, és szeresd felebarátodat, mint magadat!

Ott van például Péter, aki háromszor megtagadta az Urat, és
amikor tekintete Jézuséval találkozott, tudta az Úr, hogy megbánta, mert keservesen sírt. Jézus
Krisztus feltámadása után fel is
kereste, és ugyanúgy háromszor
kérdezte meg Pétert, hogy szereti-e őt. A régi nevén szólította
meg Jézus: „Simon, Jónának fia,
szeretsz-é engem?” Harmadjára
már Péter szintén összetörve
mondta: „Uram, te mindent
tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged.” Jézus ismét helyreállította Pétert, szeretetből, érdemtelenül. Lett belőle kőszikla.
Olvastam a bűnében összeomlott bűnös nőről, aki a farizeus házánál kereste fel Jézus
Krisztust, és vendéglátója meg-

(Folytatás a következő oldalon)

Bemerítés Veresegyházon
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„Aki segítségül hívja az Úr nevét,
az üdvözül.”

2016. szeptember 11-én áldott
istentiszteleten vehettünk részt a
Veresegyházi Baptista Imaházban.
Isten ünnepre hívott bennünket.
Három fehér ruhás fiatal vallotta
meg hitét a zsúfolásig megtelt imaházban a gyülekezet és az Úr Jézus
színe előtt.
Vargáné Mayer Bernadett keresztény családban nőtt fel. Házasságkötése után férje révén baptista családba került. Férje bemerítkezése
inkább negatív érzésekkel töltötte
el, és hosszabb idő kellett ahhoz,
hogy kérdéseire választ kapjon a
Bibliából. Ezután rendszeresen járt
a gyülekezetbe, ahol lelki barátokra talált. Az igehirdetések, a bizonyságtételek, az imacsoport imái
változást hoztak az életébe. Vágy
volt benne, hogy ő is átélje azokat a
lelki élményeket, amelyeket mások
bizonyságtételé ben hallott. Engedelmesen átadta élete irányítását
Istennek, hogy ráléphessen arra az
útra, ami a végcélhoz vezet.
Erős Johanna keresztény hívő
szülők gyermekeként Isten közelében élt, és tizenévesként elfogadta
az Urat. Ám ez a kezdeti lelkesedés
alábbhagyott, és elfordult Istentől.
Azonban egy súlyos betegség legnehezebb időszaka ismét Isten felé
fordította, szüksége volt gyógyító
erejére, és megérezhette, hogy ő
nem feledkezett el róla. Elkezdett a
gyülekezetbe járni, és az igei üzenetek hatására az addigi üres élete
megtelt élettel. Sok káros és helytelen szokásból mentette ki Isten, és
megmentette az életét. A pokol helyett a menny felé vezető utat választotta, és célt nyert az élete.

Paulheim Adrienn már kisgyerekként a gyülekezethez tartozott.
Később sporttevékenységei egyre
több időt vettek el az Úrral való
kapcsolatából, és elhagyta követését. Emiatt hiányérzet keletkezett
életében, de érezte, hogy az Úr őt
nem hagyta magára. Elhatározta,
hogy ismét járni fog a gyülekezetbe, és ehhez kérte Isten segítségét.
Érezte, hogy imái meghallgatásra
találnak, és kezdett érlelődni benne
a bemerítkezés gondolata. Ezt az
elhatározását három unokatestvére
egyidejű bemerítkezése tette véglegessé. Az Úr átsegítette fájdalmas
mélypontokon, amelyeken nélküle
nem sikerült volna átjutnia, ő pedig elfogadta Jézust személyes
megváltójának.
Lelkipásztorunk, Bacsó Benjámin
(Szada–Veresegyház körzet), igehirdetésében három dologra hívta
fel a figyelmet. Beszélt a bemerítésről, a Bibliáról és Jézus Krisztusról
a Máté 11,28 és a Róma 10,13 versei
alapján.
Baptista identitásunk meghatározó eleme a hitvalló alámerít kezés, amelyet nevünkben, a szentségekről vallott álláspontunkkal,
illetve közösségi gyakorlatunkkal
egyaránt felvállalunk és hirdetünk.
Ebből eredően minden alkalommal, valahányszor a gyülekezeti
medence körül alámerítkezésre készülünk, rendkívüli érzések itatják
át lelki világunkat. A Biblia Isten
szava, a bemerítés pedig bibliai
igazság. Ebben a gyakorlatunkban
a Biblia tanítását igyekszünk követni az Úr Jézus példája szerint,
aki az út, az igazság és az élet.
Megváltónk életében nem véletlenszerűen történtek a dolgok, hanem
előre, a mennyben eltervezett me-

2016. október 16.
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netrend szerint. Ebből eredően
minden, amit Jézus tett, üzenetet és
követni való példát hordoz magában. Jézus Krisztus azért jött, hogy
földi élete alatt betöltsön minden
isteni igazságot. Ha az ő tanítványai szeretnénk lenni, követnünk
kell őt mindenben, a hitvalló
alámerítkezésben is. Fontos azonban, hogy e szent aktusban ne felületesen, sem pedig emberi unszolásra, hanem megtért, alázatos és
hívő szívvel részesedjünk. Ha ez
megtörténik, Isten ígérete alapján
megnyílik számunkra a menny,
hogy mint Isten gyermekei és örökösei beléphessünk az ő országába.
A bemerítkezők fogadalomtétele után a bemerítés szolgálatát Bacsó testvér végezte. Áldást Pálmai

Zoltán szadai diakónus testvérrel
együtt kértek életükre, míg a gyülekezet nevében Csernus Zoltán
elöljáró testvér köszöntötte őket.
Az alkalom folyamán többször felcsendültek a körzeti dicsőítő csoport és az alkalmi énekkar énekei.
Ezen a délelőttön három fiatal
segítségül hívta az Úr nevét, hogy
üdvözüljön. Mi pedig imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünk új
tagjai odaszánt, példás életükkel jó
bizonyságai legyenek annak, aki
élete árán váltotta meg őket bűnös
életükből!
Hisszük, hogy Isten áldása kíséri új testvéreink életét a gyülekezetünkben.

Minden gyülekezet életében
nagy öröm, amikor bemerítést tarthat. Különösen igaz ez a megállapítás azokra a kis szórványközösségekre, ahol a taglétszám nagyon kicsiny, és az átlagéletkor is közelít a
hatvan felé.
Így van ez Püspökszilágyon is,
amely a váci körzethez tartozik.
Hosszú idő után ismét megmozdult a víz a kis imaház medencéjében. Szeptember 11-én egy fiatal
lány, Káposzta Csilla tett bizonyságot megtéréséről, és csatlakozott a
közösséghez.
Csilla gyermekkorától fogva
kapcsolatban állt a baptista gyülekezettel. A szomszédos községből,
Kisnémediből testvérével együtt átjárt a püspökszilágyi Biztos Szikla
klubba. Egy fiatal család felkarolta
őt, és gyakran elhívták a gyülekezetbe, nyaranta pedig részt vett Ta-

hi táborban egy gyermekhéten.
Ahogy azonban idősebb lett, őt is
vonzotta a világ, de szíve mélyén
ott volt a vágy Isten után. Jászberénybe ment főiskolára, és közben
átjárt a kecskeméti imaházba. Ott
született meg a döntés a szívében,
hogy megtér és átadja életét Jézus
Krisztusnak.
Csilla élete bizonyság volt a kis
gyülekezet számára is, hogy nem
hiábavaló az a sok imádság, szolgálat, amit a misszióért tesznek.
Az ünnepi istentiszteleten Mike
Sámuel kecskeméti lelkipásztor hirdette Isten igéjét a zsúfolásig megtelt imaházban.
A bemerítést Merényi Zoltán angyalföldi lelkipásztor, a kézrátételes imádságot pedig Meláth Attila
váci lelkipásztor végezte.

Mihály Sándor

Bemerítés Püspökszilágyon

Merényi Zoltán

(Folytatás az előző oldalról)

botránkozott azon, hogy az Úr
szeretettel fogadta. Ekkor is beszélt a megbocsátó szeretetről. Itt
kölcsönös szeretet alakult ki a
bűnös és Jézus között. Megbocsátott a bűnös nőnek, és elmarasztalta a házigazdát. Beszélt a
sok bűn és a kevés elkövetett bűn
megbocsátásáról.
Voltak olyan igehirdetések is
a szeretetről, amikor igen feszülten jöttem haza. Na, ekkor sem
jött az álom szinte reggelig! Jó
volt Isten elé vinni a saját életemet. Mutatott nekem elég sok
olyat, ami nagyon régről szívembe beékelődött, igaz, mondva
csinált szeretetben éltem velük,
de mélyebbről megvizsgálva
semmi köze nincs a szeretethez.
Ezekről mondja Jézus, hogy „fiacskáim, ne szóval szeressünk,
hanem szívvel”! Én is sok könynyet töröltem le az Istennel való
beszélgetéseim alkalmával. Sok
mindenről elmélkedtünk, és szeretném megérezni a megbocsátó
szeretetet úgy, hogy őszinte szeretettel teljen meg a szívem mindenki iránt, akár megérdemli,
akár nem. Eddig gyakran mondtam azt, hogy a szeretetnek kölcsönösnek kell lennie. Most már
nem akarom ezt mondani. Hadd
tudjak úgy szeretni, mint Jézus
Krisztus, érdemtelenül, szívvel.
Van az érzéki szeretet. Úgy gondolom, hogy ez csak az emberben, a szerelemben létezik, de
vagy szeretetben megy végbe,
vagy teljesen elmúlik, semmivé
válik.
Sok ilyen szolgálatra van
szükségünk, hogy véglegesen
megtanuljuk: ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettekkel.
Jézus Krisztus azért jött erre a
bűnös világra, hogy az életét önként odaadja értünk, bűnösökért.
Bár ilyenekké válnánk Krisztus
vezetése alatt! Lenne mindnyájunknak az a vágya szívből, hogy
ki tudnánk mondani: „Uram, ma
több szeretnék lenni szeretetben,
mint tegnap!” A növekvő szeretettel beteljesedni, és boldog hívő
életet élni.
Azóta elkezdődött egy újabb
tanítássorozat a hegyi beszédről.
Kik a boldog emberek? Én mindenképpen az akarok lenni!
Tóth Sándorné
(Balatonszemes)
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könyvajánló

Kevin Leman:
Gyereknevelés
egyedülálló módon
Egyszülős családban
is boldogan
A gyermekvállalásra a keresztény ember elenyésző esetben
gondol úgy, hogy egyedül kell
majd végigcsinálnia.
Mégis az életben adódhatnak
olyan helyzetek, amelyek arra
kényszerítik az anyát vagy az
apát, hogy egyedül álljon helyt
egy olyan küldetésben – jelen
esetben a gyermeknevelésben –,
amelyet eredetileg egy szülőpárral tervezett.
Az amerikai keresztény pszichológus, Kevin Leman könyve
támaszt, hitet és sok esetben útmutatást jelenthet azoknak a
szülőknek, akik gyermekükkel
vagy gyermekeikkel magukra
maradtak.
A szerző végigveszi azokat a
helyzeteket (válás, házastárs elvesztése, örökbefogadás stb.),
amelyek okozhatják az egyszülős családok kialakulását, és a
megváltozott élethelyzetekből
adódó következményekre konkrét példákon keresztül mutat
megoldási javaslatokat.
Megtörtént esetek bemutatásával enged betekintést abba,
hogy ezek az élethelyzetek Isten
segítségével hosszú távon boldogan is átélhetők.
A nehézségek persze nem vitatottak, de az idő múlásával, a
helyzetek okozta körülményekhez való alkalmazkodással igenis lehetséges a kiegyensúlyozottság és a megelégedettség megteremtése az egyszülős családok
esetében is.
Felkészülni azokra a helyzetekre, amelyek az egyszülős modellből adódnak, nagyon nehéz
lenne, és gyakran nem is jellemző a rájuk való készülés.
Hiszen normál esetben nem
készül az ember arra, hogy autóbalesetben elveszíti a társát, mint
ahogyan arra sem tud igazán felkészülni, ha válás miatt másnap-

(Folytatás a következő oldalon)
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MIT csináltunk Szegeden?
Beszámoló a 2016-os szegedi missziós ifitáborról

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de
görögnek is...” (Róm 1,16)
Szeptember 8–11. között került
megrendezésre az MBE Kornyaprogramjának keretei között a Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió
(MABIM) és a Szegedi Új Remény
Baptista Gyülekezet szervezésében a
missziós ifitábor (MIT) elnevezésű
kezdeményezés, melynek célja az
volt, hogy keresztény fiatalok felkészítésével és kiküldetésével minél
többen megismerjék Szegeden az
evangéliumot; valamint gyakorlati
tanítványozáson keresztül megtapasztalásokat szerezhessünk az
egyetemi misszióban és az utcai
evangelizációban, miközben betekintést nyerünk egy gyülekezetplántálás életébe.
A MABIM egyetemi misszióért
felelős vezetője, Sipos Márk lelkipásztorunk összefogása alatt az ország
több pontjáról, 16 gyülekezetből 28
fiatal érkezett hozzánk, hogy kiegészítsék a mi 22 fős gyülekezetünket.
Csütörtök estétől vasárnap délutánig
folyamatosan sorakoztak a programok: imaséta, interaktív délelőtti
képzések, délutáni utcai evangelizációk és esti előadások. Lezárásképpen vasárnapi istentisztelettel koronáztuk meg az együtt átélt napokat.
Ezen időszak alatt vendégeink
voltak Tóth Máté, Tóth Krisztián, Milánkovics Dániel, Tóth Sándor és Tóth
Benjámin, akik az evangélium átadásán és hirdetésén munkálkodtak velünk.
A hétvége során közel 160 főt értünk el valamilyen formában az
evangéliummal, legtöbbjüket a kérdőívezés során, másokat pedig az
előadások alkalmával.
Gyülekezetplántálásunk számára
különleges áldást jelentett, hogy

szállást és keretet biztosíthattunk a hétvégének, és így sok új fiatallal ismerkedhettünk meg.
Az ifitábor résztvevői közül többen
kiemelték, mennyire
sokat jelentett számukra, hogy meglátták, ez a fajta misszió
és evangelizáció hogyan
kapcsolódik
össze egy konkrét helyi gyülekezettel. Összegyűjtöttünk
néhány megtapasztalást és hálaokot
a MIT-en részt vett fiataloktól, hogy
bővebb betekintést kaphassunk a táborba:
„Bátorságot adott a tábor, hogy
oda merjek menni emberekhez. Eleinte féltem, milyen lesz, ha visszautasítanak, de mikor megtörtént,
mégsem vettem a szívemre. Aztán
továbbmentünk, és találtunk olyan
embereket, akik végighallgattak
minket.
Igazából azért jöttem ide, hogy
úgy mehessek az egyetemre: tudom,
hogyan kell ezt csinálni, és el tudjam
mondani a jó hírt!” (Zsani)
„Imasétán most voltam először.
Megerősítő volt a tábor, főleg mikor
az utcán voltunk, és láthattam, hogyan megy az evangelizálás a gyakorlatban. Az látszott, hogy az emberek nyitottak a természetfölötti,
szellemi dolgok felé, és mi emberi
erővel nem vagyunk képesek arra,
hogy valakit ’megtérítsünk’, erre
csak Isten képes. A mi dolgunk anynyi, hogy elmondjuk nekik az örömhírt, a többit majd Isten kimunkálja
bennük.” (Ricsi)
„Hálás vagyok azért, hogy együtt
munkálkodtunk olyan testvérekkel,
akikkel eddig nem ismertük egymást, mégis gördülékeny volt a szolgálat.” (Dani)
„Megtapasztalhattam, hogy vannak Magyarország különböző pontjain olyan fiatalok, akik a szívükön
hordozzák az evangéliumot. Jó volt
átélni, hogy együtt mentünk ki az utcákra, terekre beszélni Jézusról. Jó
volt együtt dicsőíteni vasárnap az
Urat, és örülök, hogy részese lehettem a csapatnak, és hallhattam az
építő tanításokat.” (Benjámin)
„Különböző emberek voltunk
együtt, de közös volt a célunk. Sokféle háttérből érkeztünk (akár gyüleke-
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zeti, akár családi), de szerettük volna
azt az örömhírt, ami a szívünkön van
(mindegyikünkben ugyanaz), megosztani másokkal.” (Tamás)
„Jó volt megtapasztalni Isten erejét, hogy mit is jelent az evangélium.
A hétvége alatt fogalmazódott meg
bennem, hogy parancs az, hogy valakit megtérésre hívjunk, döntsön
Krisztus mellett!
Az egyik érdeklődőt tudtam bátorítani, keressen közösséget, mert
ennek fontos szerepe van – főleg,
hogy ezekről a kérdésekről is szó
esett a táborban!” (Noémi)
„Azt gondolnánk, hogy mi adunk
másnak, amikor átadjuk az örömhírt,
közben pedig mi kapjuk a legtöbbet!
Mertünk a Szent Szellemre hagyat-

kozni a beszélgetésekben, hogy ő vezesse a lépteinket és a szavainkat a
számunkra ismeretlen emberekhez.
Azt is megláttam a hétvége során,
hogy szükség van a gyülekezetplántálásra is!” (Abigél)
Ezúton is köszönjük mindenkinek a szolgálatkészséget és az Isten
országára fordított időt! Valamint
hálásak vagyunk a küldő gyülekezetek és barátaink imatámogatásáért is!
Reméljük, jövőre még többen
megtapasztaljuk a táborozásnak ezt
a különleges formáját, amikor mások
felé adva és szolgálva tanulhatunk és
töltődhetünk az Úr Jézus jelenlétében.
Összeállította:
Honfiné Kurai Kinga

Az elmúlt napokban Horvátországból érkezett baptisták vendégeskedtek a Baptista Szeretetszolgálatnál. Déli partnereinkkel elsősorban a migrációs válság kezelésének
kapcsán dolgoztunk együtt, a kapcsolat a kezdetektől élő és hasznos
maradt.
Amikor az elmúlt évben hazánk
hatóságai lezárták a déli határszakaszt, a migrációs tömeg déli
szomszédainknál szorult. A Baptista
Szeretetszolgálat munkatársai előbb
Opatovacban,
majd
Slavonski
Brodban látták el kötelességükből
adódó humanitárius feladataikat, s
ebben együttműködő partnerre találtak a horvát baptistáknál: például
a bosnyák határ mentén lévő hatalmas átmeneti tábor mellett közösen
béreltek házat, amit aztán bázisként
használtak az ott töltött időben.
A horvát delegáció tagjai Zelko
Mraz baptista főtitkár vezetésével
szeptember 20-án, kedden érkeztek
Budapestre, ahol a segélyszervezet
fővárosi központjában az alapítvá-

nyi tevékenységről, az oktatási és a
szociális rendszer elemeiről hallgattak meg előadást, majd a csoport Velencén foglalta el szálláshelyét. A
vendégek másnap a fogyatékkal
élők váci nappali otthonát, a kőbányai Baptista Szolgáltató Centrumot, majd a Bánya utcai hajléktalanszállót látogatták meg, s a nap zárásaként megismerkedtek Budapest
nevezetességeivel. A delegáció tagjai
csütörtökön találkoztak a Magyarországi Baptista Egyház vezetőivel,
majd a Baptista Integrációs Központ
családok átmeneti otthonaiba vezetett az útjuk. Hazautazásuk előtt a
segélyszervezet horvát barátai a velencei Zöldliget baptista általános iskolában jártak, majd visszatérve Budapestre áttekintették a további
együttműködés lehetőségeit, és akciótervet készítettek. A Baptista Szeretetszolgálat a jövőben szakmai segítséget ad az induló Croatian
Baptist Aid munkájához.

horvát baptisták látogatása a további
együttműködés jegyében

Forrás: baptistasegely.hu
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tól egyedül kell viselnie gyermekei sorsát. Az újonnan kialakult
következmények ugyanis igazán
akkor válnak valóságosan láthatóvá és átélhetővé, amikor bekövetkeznek.
Ekkor jön el az ideje az alkalmazkodási technikák kidolgozásának és megvalósításának.
Leman írása ehhez nyújt számos gyakorlati tanácsot az olvasónak azokra a helyzetekre vonatkozóan is, amelyekkel akár
hirtelen és váratlanul kell szembenéznie.
Ilyenkor a tapasztalati úton
szerzett elméleti tudásból adódó
higgadt, objektív tanácsadás –

amit a könyv kínál – valódi elsősegélyévé válhat annak, akinek
erre szüksége van.
A könyvet nemcsak azoknak
ajánlom, akik valamilyen oknál
fogva egyedül nevelik gyermeküket vagy gyermekeiket, hanem azoknak is – akár például
lelkipásztoroknak –, akik elhívást, küldetést, kötelességtudatot éreznek arra, hogy a családjukban vagy a környezetükben
élő egyedülálló szülőt támogassanak, segítsenek.
(Budapest: Harmat, 2013)
Murányi Anita

314 BÉKEHÍRNÖK

Gyermekbemutatások

Angyalföldön
Idén ötödik alkalommal került
sor gyermekbemutatásra gyülekezetünkben. Szeptember 11-én Gáspár Botond és Eszter hozták el az
imaházba elsőszülött fiukat, Mózest. A kisgyermekért és családjáért Merényi Zoltán lelkipásztor
imádkozott. (Merényi Zoltán)
Gödöllőn
A nyár végén és az ősz kezdetén ismét két kisgyermekért adtunk hálát Istenünknek, s kértük
áldásának kiáradását mind az ő,
mind szüleik életére.

2016. október 16.

offline Center a szentendrei fiataloknak

Idén ősztől új funkcióval nyílik
meg újra a Kerényi parkban a volt Rodin Café. Az Offline Center rendszeres
ifjúsági programokkal, barátságos,
szép környezetben várja majd a szentendrei fiatalokat, családokat. Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármesterrel
és Barbarics Péterrel, az Offline Center
vezetőjével beszélgettünk az új közösségi helyszínről.

A kezdetek
A kezdeményezés nem most indult. Évek óta több sikeres rendezvénnyel bizonyította a helyi baptista
közösség, hogy a fiataloknak tartalmas, színvonalas programokat tudnak
kínálni. Minden nyáron városfelújítási
akciókat szerveztek a várossal szoros
együttműködésben, akár a Bükköspatakon átívelő fahíd, akár a meder
takarítása volt a cél. Az elsősorban
gimnazista diákoknak szervezett alkalmakra pedig neves előadókat,
együtteseket hívtak meg, volt éjszakai
kvízjátékmaraton, extrémsport-bemutató és beszélgetős est. Legutóbb a városi majális és a Szentendre éjjel-nap-

Augusztus 14-én Sebestyén Árpád és Anna hozták el harmadszülött fiúgyermeküket, Ágostont
a gyülekezet közösségébe, szeptember 4-én pedig Téglási Zéténynek örülhettünk, amikor szüleivel,
Gáborral és Krisztinával, valamint
két testvérével együtt állhattak
(Folytatás a következő oldalon)

pal nyitva fesztivál programjaiba kapcsolódtak be. A sikeres rendezvényeknek azonban nem volt állandó helye.
Szentendre a korábbi tízezres lélekszámát az utóbbi években jócskán átlépte, ma már 27 ezren élnek itt, miközben a város infrastruktúrája alig
nőtt. A pezsgő kulturális, ifjúsági és
családi programokhoz nincs elegendő
közösségi tér, ezért a városvezetés a
nemrég felszabaduló helyszínt nem
pályáztatta meg egy újabb vállalkozás
számára, hanem átadta ifjúságközpontú közösségi helyszínnek.
Az Offline Centert a helyi baptista
gyülekezet alapítványa üzemelteti,
akik előzetesen komoly dokumentációban vázolták koncepciójukat. A programterveket, küldetést a képviselő-testület jóváhagyásával idén ősztől valósítják meg. A tervek szerint nemcsak a
fiatalokat szólítják meg programjaikkal, de rendszeres családi rendezvényekkel várnak minden korosztályt.
Felújítások
Az Offline Center tereinek megújítását kalákában oldották meg, nagy-
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részt a baptista gyülekezet fiataljai jöttek segíteni, de sok ismerős, barát hozzátette munkáját az épület megszépüléséhez. A beázott tetőszerkezetet
megerősítették, a belső tereket barátságos színekkel, természetes anyagokkal
tették hangulatossá. Új festést kapott a
mennyezeti lambéria, a korábbi elegáns, de kicsit rideg kőoszlopokat faburkolattal vették körül. Új asztalok,
székek, kényelmes fotelek és kanapék
kerültek a belső térbe, a kandalló elé
csocsóasztalok. A tervek, illetve igények tükrében pedig újabb játékok
vagy sporteszközök gazdagítják majd
a klubot. Kis pódiumszínpaddal egészül ki a tér, melyen hamarosan bemutatkozhatnak a fellépők. A nagy üvegablakok fölötti sínekre kerülhetnek az
időszaki kiállítások művei. Az épület
mellé a tervek szerint jövő tavasszal
biciklitárolókat is kihelyeznek.

Offline Center online is
Küldetésüknek nem mond ellent,
hogy a programokat elsősorban a legnagyobb közösségi oldalon osztják
meg az érdeklődőkkel, jelen vannak
az Instagramon, és hamarosan elérhető az Offline Center honlapja is. A napokban készülnek el a szóróanyagok a
programokról, és remekül kihasználják az épület adottságait: az óriási
üvegfelületekre színes feliratokkal kerülnek fel az aktuális hírek. Az épületben ingyenes wifiszolgáltatás teszi teljessé a fiatalok komfortérzetét. „Nem
célunk leszoktatni a fiatalokat az
okostelefonok, internet használatáról,
a cél az, hogy valódi közösségben, valódi emberi kapcsolatokat kapjanak,
otthonos környezetben” – fogalmazza
meg Barbarics Péter az új kezdeményezés fő irányát.
Péter mindössze 27 éves, a projekt
vezetésén túl családi vállalkozásban
turisztikával foglalkozik, külföldi, főként keresztény missziós csoportok-
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nak szerveznek Magyarországra és a
környező országokba utazást. Feleségével, aki szülésznőnek tanul, tavaly
házasodtak össze, ő is segít kreativitásával az Offline Center megismertetésében.

A jövő
„Középtávú tervünk, hogy az épületet körülvevő parkot is az Offline
Center koncepciójához igazítjuk, az
egykori felvonulási teret a zászlótartóval és betonkoszorúval elbontatjuk, és
egy artisztikus-rekreációs helyszínt
alakítunk ki. Már megkezdődtek a tárgyalások építészekkel, ipari formatervezőkkel, kertépítészekkel, akikkel
workshop formájában a jövő évben
megtervezzük a terep rendezését és az
ide kerülő artisztikus műtárgyakat,
melyek nemcsak esztétikusak lesznek,
de mozgásra is ösztönöznek. A fából,
kőből, természetes anyagokból készülő egyedi műtárgyakon és a körülöttük kialakított térben gördeszkázni, biciklizni, görkorcsolyázni, sétálgatni,
üldögélni, beszélgetni lehet majd. A kivitelezésre 2018-ban nemzetközi
workshopot hoznánk létre, s az alkotók a város vendégei lesznek” – foglalta össze a terveket Gyürk Dorottya alpolgármester.
Az Offline Center nyitott, minden
itt élő vagy szentendrei iskolába járó
fiatal igényeit igyekeznek kiszolgálni a
tizenévesektől a huszonévesekig. A
szülők nyugodtan engedhetik el ide
kamasz gyerekeiket, mert itt tartalmas
programokon vehetnek részt, jó társaságban, biztonságban.
Várják a helyi közösségek, iskolák,
programszervezők ötleteit, jelentkezését: offlinecenter@gmail.com.
Hírek, programok: facebook.com/
offlinecenterszentendre
Forrás: http://szentendre.hu/offlinecenter-a-szentendrei-fiataloknak/

(Folytatás az előző oldalról)

meg Urunk színe előtt. Mindkét
alkalommal a vasárnapi iskolások
énekével és Lőrik Levente helyi lelkipásztor igei gondolataival köszöntötte az újszülötteket és családjaikat a gyülekezet.
E gyermekbemutatások, s a
korábbi négy visszatérően emlékeztettek mindannyiunkat a régi
angol igehirdető, Samuel Worcester
szavaiban rejlő nagy igazságra:
„Az élet összes kapcsolatában
sok isteni kegyelemre van szükségünk e kapcsolatokból származó
változatos kötelességeink teljesítésére; de alig van olyan kapcsolat,
melyben több kegyelemre lenne
szükségünk, mint a szülői és családfői viszonyban.”
Reménységben várjuk hát,
hogy Urunk mindennap kiárassza
ránk jó kegyelmét! (Kattáv)

Vácegresen
Révész Noémit köszöntöttük a
gyülekezetben szeptember 18-án,
aki két bátyja után Révész Attila és
Révész Lilla harmadik gyermekeként érkezett a családba.
Az ünnepségre köszöntő dallal készültek a gyülekezet nagyobb gyermekei, és üdvözölhettük a család rokonait is a közelebbi és távolabbi gyülekezetekből.
Isten áldja a kisbabát és az egész
családot!
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!

rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

hatással lenni másokra

Nick Vujicic szeptember 21–22én Magyarországon járt. A kéz és
láb nélkül világra jött prédikátor
2013-ban volt nálunk először. Most,
második látogatása alkalmával az
iskolai bántalmazások és zaklatások
elleni küzdelemről beszélt.
Nick újságíróknak elmondta: „A
következő öt évben az a célom,
hogy a lehető legtöbb embert meggyőzzem: egyenlők vagyunk és
szükségünk van egymásra. A világon a problémák ott kezdődnek,
hogy valaki azt hiszi, hogy fontosabb a másiknál. Ez a magatartás
először otthon jelenik meg, azután
az iskolában, és beszivárog mindenhová. Remélem, megakadályozhatjuk ennek a terjedését. Bátornak kell
lennünk, nem szabad félnünk a kudarcoktól, mert azokból tanulunk.”
Sok ismerősöm vett részt az előadásán, és nagyon mélyen megragadta őket az, amit ott hallottak.
Egyikük vitt magával másokat
is egy hajléktalanszállóról, cigányokat a 8. kerületből, és fiatal felnőtt
utógondozottakat. Őket nagyon
motiválta az a határozottság, ahogy
Nick beszélt, ahogy kezelte élete során a helyzeteket.
Egy másik ismerősöm az örömét osztotta meg velem: egyik barátja az előadás hatására úgy döntött, átadja az életét Jézusnak.
Imádkozzunk, hogy azok az
emberek, akik döntést hoztak ezekben a napokban Isten mellett, maradjanak is meg ebben, és váljanak
érett keresztényekké.
Muzslai-Bízik Bencze

2016. október 16.

mit tehetünk hívőként
egy szexközpontú világban?

A minap olvastam egy kutatásról
az interneten, aminek az eredménye
az volt, hogy a 25 év alatti fiatalok legalább hetente egyszer élnek nemi életet, és minden tizedik fiatalnak szüksége volt az elmúlt egy évben sürgősségi
fogamzásgátlásra.
A kutatásban szó esik a pornóról is:
„A pornóval kapcsolatban sok
probléma van. Ha kialakul egy bizonyos szexuális magatartásminta, akkor később már elég nehéz változtatni
rajta. Amit a fiúk megtanulnak a pornóból, az nem vezet a jó szexhez. A férfiak kielégüléséhez vezet, és nem a lányokéhoz – hogy hogyan lesz összhang a két ember között, erről nagyon
sokat kellene beszélni. Az önképzés is
fontos, a fiatalok nagyon szeretnék az
információt megszerezni. Ha kiveszem a pornót az információforrások
közül, akkor mi marad? Semmi. A szülők, a tanárok nem beszélnek róla, jó
gyakorlat alig van. Ez együtt jár a 21.
századdal. Nemcsak a pornó ellen kell
harcolni, hanem azért is, hogy semlegesítsük a hatását azzal, hogy megtanítjuk a fiatalokat arra, hogyan kezeljék a szexuális feszültséget magukban.
A rákattanás azt jelenti, hogy valami
olyan dolgot nem tudnak szabályozni
magukban, amit kellene, és a szex az
egyik legfontosabb szabályozóeszköz
lehet saját maguk számára.”
Ez a kutatás sajnos hívő fiatalokra
is igaz. Nincs olyan tizen- és huszonéves, akinek ne akadt volna gondja a
szexuális kísértésekkel. Isten a Bibliában határozott álláspontot képvisel ebben a kérdésben is, de ennek ellenére a
valóságban nagyon nehéz megállni,
hogy az ember fia, lánya megmaradjon tisztán.
Bizony, állandó a kísértés, mert
minden erről szól az iskolában, az utcán és az interneten is. A szexről, arról,
hogy ez mennyire természetes, hogy
az ember házasság előtt is féktelenül
tomboljon és élje ki minden vágyát,
ami csak eszébe jut.

Mi tehát a megoldás? Hogyan tudunk harcolni ez ellen?
1. Már gondolatban vedd fel a harcot!
Jó tudni, hogy a bűn elkövetéséhez
egy út vezet. Ahogyan az igében is olvassuk: „a kívánság megfoganva bűnt
szül.” Nem maga a kívánság a bűn,
hanem ha az ember hagyja azt érlelődni. Kezdjünk el uralkodni a gondolatainkon, és ne engedjük, hogy bizonyos
fantáziálgatások megfoganjanak.

2. Imádkozz, lehetőleg minél többször,
és olvasd a Bibliát!
A Biblia olvasása számtalan munkát elvégez bennünk (megtisztít, megszentel, győzelmet ad a bűn fölött)! De
az imának is nagy ereje van.

3. Emlékeztesd magad állandóan arra,
hogy Isten mindig lát!
Az ember szeretné titokban tartani,
ha valami bűnt követ el. Általában
olyankor teszi ezeket, amikor senki
sem látja. De Isten mindig lát! Előle az
ember nem tud elbújni, előtte nem lehet titokban tartani semmit. Az Úr látja minden tettünket, még azokat is,
amelyeket a négy fal között, koromsötétben követünk el. Úgy viselkedjünk
tehát egész nap, hogy bármivel, amit
teszünk, el tudjunk számolni Isten
előtt is.

4. Ne egyedül harcolj!
Jó, ha van egy olyan barát vagy
mentor az életünkben, akivel összefoghatunk. Máshogy dönt az ember a
kényes és kritikus helyzetekben, ha
tudja, hogy van egy olyan ismerős, aki
bármikor rákérdezhet arra, hogy hányadán áll bizonyos kérdésekben.

5. Emlékezz a keresztre!
Jézus Krisztus keresztáldozatának
mindenkit észhez kell térítenie. Isten
Fia annak ellenére, hogy teljesen tökéletes és ártatlan volt, vállalta a kínhalált érted és értem. Soha egyetlen kísértésben sem bukott el, nem követett
el egyetlen bűnt sem, mégis szenvedett azért, hogy neked és nekem ne
kelljen. Felvette magára a bűneinket,
hogy nekünk ne kelljen azokért meghalnunk és szenvednünk. Jusson ez
mindig eszünkbe akkor, amikor éppen
jön a kísértés, és nagyon azon vagyunk, hogy feladjuk.
Muzslai-Bízik Bencze
Forrás: Internet

2016. október 16.

kádár András baptista lelkipásztor
1936–2016

Pusztaecsegen
született 1936. december 24-én. Szülei: Kádár András cipész és Márki Erzsébet. Szülőfaluját
később átnevezték
Ecsegfalvára, de
anyakönyvezve
Dévaványán
–
mint akkori közigazgatási központban – volt. Hatan
voltak testvérek, azonban az első két
gyermek még gyermekkorban meghalt. Olga, Tibor és Erzsébet az időskort
megérve távozott el András előtt.
Elemi iskolái első négy osztályát
Pusztaecsegen járta, a felső osztályokat már Kisújszálláson végezte. Itt járt
középiskolába is, a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban érettségizett 1955-ben.
Középiskolai tanulmányai ideje alatt, a
szomszédos Karcag településen volt a
bemerítése 1952. június 2-án, ahol Miklós Menyhért lelkipásztor merítette be.
Érettségi után felvették a Szegedi
Tudományegyetem matematika–fizika szakára, de kollégiumi helyhiány
miatt nem tudta tanulmányait elkezdeni. Budapestre került, ahol konzervipari szakmunkás vizsgát tett, és a Budapesti Konzervgyárban kezdett dolgozni. 1959. szeptember 17-én kezdte
meg tanulmányait a Baptista Teológiai
Szemináriumban, ahol 1963. június 27én kapott lelkészi oklevelet. A Baptista
Teológiai Szemináriumban együtt tanult Pócsik Béla, László Gábor és Zentai
László testvérekkel. A pesterzsébeti
gyülekezetnek volt teológusa, későbbi
feleségével is itt ismerkedett meg.
1963. szeptember 3-án kötött házasságot Orosz Rózsikával, akivel közel
53 évig élt boldog házasságban. Hitvese 1937-ben született, szülei Orosz
Menyhért földműves és Rajnoha Róza
voltak. Az egyházi menyegzőn, 1963.
szeptember 7-én Körösladányban a
baptista imaházban Kalkó József pesterzsébeti és Gergely Miklós helyi lelkipásztorok szolgáltak. Házasságukból
öt gyermek született: András (1964),
László (1965), Hilda (1967), Ottó (1968)
és Zsolt (1970). Az öt gyermek felneve-

lése az anyagi gondok között komoly
próbatételt jelentett, azonban mindig
érezték az isteni vezetést egy-egy időben kapott igevers vagy a körülmények útmutató alakulása miatt. Nyolc
unokának örülhetett nagyapaként: Beátának és Andrásnak, Kingának és Bencének, Márknak és Anettnek, Laurának és
Kristófnak.

Szolgálatai
Kisvárdán kezdte a lelkészi munkát 1963. július 1-én, körzetéhez tartozott Fényeslitke, Győröcske, Záhony,
Zsurk, Eperjeske, Benk, Petneháza,
Döge, Dombrád, Cigánd, Pátroha és
Rétközberencs. Vasárnaponként négy
szolgálat várt rá, keddtől péntekig hétköznapokon is szolgált.
Munkája 1969. március 26-tól Recsken folytatódott, innen járt még Tarnaszentmáriára, Verpelétre, Feldebrőre,
Tófaluba, Vécsre, Domoszlóra, Markazra, Gyöngyösre, Mátrafüredre,
Bükkszékre, Szajlára, Kisfüzesre, Egerszólátra, Bodonyba és Sirokra.
1975. február 12-én Okányba költöztek. Innen járt ki Zsadányba, Vésztőre, Szeghalomra, Körösladányba,
Füzesgyarmatra, Sárrétudvariba, Szerepre, Újirázra, Csökmőre, Darvasra.
1985. június 27-én Vámospércsre
került. Ez ideális hely volt, mivel csak
Nyírmártonfalva és Újléta tartozott a
körzetéhez. 1995. május 1-én Szeghalomra hívták „vissza” a testvérek. Ebben a körzetben szolgált 1996. december 29-ig. A körzethez tartozott Körösladány, Szerep, Csökmő, Darvas és
Vésztő. 1996. október 23-án Gyömrőre
költöztek. 1997. január 1-én vonult
nyugdíjba. Attól kezdve Gyömrőn élt
feleségével a rákoshegyi gyülekezet
tagjaként. Nyugdíjas éveinek kezdetén
az albertirsai, nagykőrösi és törökszentmiklósi gyülekezetnek volt ügyintéző lelkipásztora. Mint nyugdíjas
továbbra is elvállalt alkalmi szolgálatokat egy-egy vasárnapra, illetve néhány vasárnapra helyettesítést is.
2016. július 31-én hajnali 1 órakor a
budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban hazaköltözött a mennyei honba.
Kádár Hilda
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AKIK HAZAMENTEK

„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
BP., NAP U.: Fehér József testvért szeptember 4-én, 101. évében
hívta haza az Úr. 1937-ben merítkezett be. Egész életében a Nap utcai
gyülekezet hűséges tagja volt. Imaóra-vezető, elöljáró, a gyülekezeti és
Központi Énekkar tagja feleségével
együtt, akivel 62 évig éltek szeretetben. Temetésén a fót-kisalagi temetőben Asztalos Imre nyugalmazott
lelkipásztor szolgált.
BÉKÉS: Fodor András testvér 71
évet kapott az Úrtól. Fiatalon az Úr
Jézus mellett döntött. Felesége halála után életereje megtört. Istenfélő
élete ismert volt minden ember előtt.
Betegségét Istenbe vetett bizalommal viselte. Öt gyermeke és szerettei
vették körül, míg megnyugodva átadta lelkét Teremtőjének. Szeptember 9-i gyászistentiszteletén Péter István lelkipásztor szolgált.
– Somlyai Gáborné (Nagy Anna) testvérnőnket 86 éves korában
hívta haza teremtő Ura. Korán árván
maradt. 19 éves korában megtért.
Életét a nehéz munka és a szeretetből fakadó szolgálat jellemezte. Temetésén a vigasztalás igéjét Péter István lelkipásztor hirdette.

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.
Jelentkezni, érdeklődni lehet a
comeniushaz@baptist.hu e-mail-címen vagy a +36 20 886 0010-es telefonszámon. A féléves projekt feladata a tervezett budapesti baptista
kulturális és médiacentrum előkészítő munkája.

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 Fax: 352-9993/103 w E-mail: bekehirnok@baptist.hu w Archív számok: www.bekehirnok.baptist.hu w Elõfizetés és terjesztés (postázással, példányszámmal kapcsolatos kérésekkérdések): 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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Jubileumi ünnep
110 éves a BTA

Hálásak vagyunk mennyei
Atyánknak, hogy az Udvarnoki András által 1906-ban alapított Baptista
Teológiai Akadémia – mint „missziónk szíve” – 110. jubileumi évéhez
érkezett. Ennek emlékére tervezünk
és szervezünk egy kedves és tartalmas ünnepélyt, amelyre ezúton szeretettel és tisztelettel meghívom közösségünk testvériségét.
Az ünnepi megemlékezésre
2016. október 29-én 15 órai kezdettel kerül sor a Pesti Vigadó II. emeleti Dísztermében (1051 Budapest,
Vigadó tér 2.).
Teológiánk honlapján (www.
bta.hu) elérhető az elektronikus jelentkezési felület a „Hírek, események” menüpontban a „Jelentkezés
a 110 éves jubileumi ünnepségre”
ikonra kattintva. Emellett lehetőség
van a regisztrálásra e-mailben (bta@
bta.hu) vagy telefonon (06-20-8860847) is. Szeretettel kérem, hogy – a
terem korlátozott befogadóképessége miatt – mielőbb tegye meg mindenki
visszajelzését az említett lehetőségek
bármelyikén, hogy a belépéshez szükséges meghívót mielőbb el tudjuk juttatni.
Megköszönöm testvéreink értünk mondott imádságait és bármilyen más módon is megnyilvánuló,
támogató szeretetét, és Isten áldását
kívánom közösségünk életére és
munkájára.
Prof. Dr. Almási Tibor
a BTA rektora

2016. október 16.

indul a Baptista művészeti napok
rendezvénysorozata

A Baptista Művészeti Napok budapesti rendezvénysorozata 2016.
október 17-én veszi kezdetét a Kálvin téri Premier KultCaféban (1085
Budapest, Üllői út 2–4.). 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 – Titkok kertvárosa, avagy
rajzos utazás pannonhalmi gyöngyszemekkel – különleges gyermekek kiállítása (rendező: Papp Tünde művészetterapeuta).
w 18:00 – Fából fa(ra)gott – avagy
mese a habos kőrisről – zene, játék, talány... – Lakatos György fagottművész
műsora (6–10 éves korig). Az előadó
Liszt-díjas fagottművész, a Magyar
Állami Operaház zenekarának elsőfagottosa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense.
2016. október 18., kedd
w 19:00 – Brillante – fiatal zenei tehetségek gálája. 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 17:00 – D. Nagy Imre Vendégségben című könyvének bemutatója (Kairosz Kiadó – válogatott publicisztikai írások).
w 19:00 – Invisible Reality – 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
(hiphop). 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 – Rejtő Jenő: A biztosíték
és Nóti Károly: A csillár (kabaréjelenetek) Utcafront Tolerancia Színház (művészeti vezető: Tréfás Gábor).
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 (alkotók:
Kiss Virág, Fekete Lívia, Somogyi Donát).
2016. október 28., péntek
w 18:00 – Interaktív zenei barangolás a Baptista Központi Énekkarral
(művészeti vezető, karnagy: Oláh Gábor).
A belépés ingyenes! A felajánlott
adományokat a fogyatékkal élők
munkába állását segítő Fogadj Örökbe
Egy Macit Alapítványhoz juttatjuk el.

