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A hét igé je
„Ha valaki azt mondja: »Szeretem

Istent«, a testvérét viszont gyűlöli, az
hazug, mert aki nem szereti a testvé -
rét, akit lát, nem szeretheti Istent,
akit nem lát.” (1Jn 4,20)

A hét gon Do lA tA
Isten iránti szeretetünk kiábrá-

zolása, hogy mennyire szeretjük
testvéreinket. Egy gyülekezetbe
lépve azonnal érzékelhetjük, mi-
lyen a légkör. Felszabadult, szere-
tetteli, vagy hideg „jégország”,
ahol rég megfagyott minden a
testvérek között. 

A lelkiség és közösség össze-
kapcsolódik elválaszthatatlanul.
Ha nem bocsátunk meg valakinek,
és a múltban elkövetett tettei alap-
ján ítéljük meg évtizedek múltán
is, úgy megkérdőjelezzük Isten ke-
gyelmét és mindenhatóságát. Hi-
szen ő alakíthat mindenkin, és
megtérésre vezetheti a bűnöst.
Olyan, mintha egy rózsa bimbóját
levágnánk, mi előtt kivirágoznék.

Nem fogjuk megtudni, milyen lett
volna, ha tovább növekszik. (Ne -
meshegyi-Horvát Anna)

A hét gyAkorlAtA
Legyünk szeretetteljesek és ir-

galmasak, hiszen mi is érdemtele-
nül nyertünk irgalmat!

A hét imájA
Istenünk, áldd meg azt a test-

vérünket, akit most a legnehezebb
szeretnünk! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató„Nem vagyok már pénzimádó...”
Bemerítés Debrecenben

Bemerítési istentiszteletünkön egy
új testvérünk bizonyságtételét hallgat-
hattuk április 10-én a debreceni Új Re-
mény Baptista Gyülekezetben. Dani
Zsolt szentendrei lelkipásztor hirdette
az igét, a 90. zsoltár és a Gal 6,14 sze-
rint világított rá mulandó életünk mi-
nőségére, céljára. Mózes és Pál apostol
szavaira alapozva hirdette, hogy böl-
csen számlálni napjainkat azt jelenti,
hogy készülünk az Úrral való találko-
zásra. Készen lenni pedig azt, hogy
megragadjuk ma, itt és most a lehető-
séget: ha életünk eddig Isten ítélete fe-
lé tartott, mostantól Krisztus bűnbo-
csánatát elfogadva Isten dicsősége felé
haladjunk. A Szentlélek több szív elé is
tükröt tartott vendégeink közül, így a
bemerítkező Robert testvérünk szüleit
is megszólította, akik hallhatták felnőtt
fiuk megtéréstörténetét.

„Vallásos családban nevelkedtem,
tizennégy éves koromig jó neveltetést
kaptam. A lázadásom a középiskolai
években kezdődött el, amit a techno -
partik világa jellemzett. Amikor meg-
szereztem a szakmát, 2001-ben már a
totális liberalizmussal találkoztam,
szerettem, nagyon kalandosnak talál-
tam. 2008-ban alapítottam egy céget a
gyors meggazdagodás reményében,
itt már nagy volt a tét. Elkezdődött a
nagybetűs élet közel a »tűzhöz«. Öm-
lött a pénz, befolyásos emberek, nagy
befektetők, éjszakai élet. Majd hirtelen
bekövetkezett a válság, felment az
CHF, az Euro árfolyama, csődbe jutott
a cég. A régi partnerekkel nagyon
rossz lett a viszony. Az állam semmit
nem tett, nem kaptam kártérítést, így
hitelek hadai árasztottak el. Eközben
megromlottam, tele voltam bűnnel.
Koncepciós eljárásokba keveredtem,
és úgy éreztem, mindenki ellenem

van. Jézus Krisztussal való találkozá-
som a Biblia olvasásánál kezdődött el,
mivel vágytam vissza a vallásosságba,
éreztem, hogy van valaki vagy valami,
aki felettem álló természetfeletti sze-
mély. »Akkor volt jó, mikor még temp-
lomba jártam« – gondoltam. De újra és
újra visszaestem a bűneimbe. Igazából
a megtérés akkor történt meg életem-
ben, amikor már gyülekezetbe jártam.
Két év után ismertem meg igazán az
Urat. Az újjászületés körülbelül a meg-
térés után négy-öt hónapra történt. Jé-
zus Krisztus nélkül, Krisztus-követő
testvérek segítsége nélkül, az Ige szív-
béli megértése nélkül nem tudtam vol-
na megtérni és újjászületni sem. Nyil-
ván ez is a biblikus, mivel Krisztus kö-
vetői mindig is közösségben voltak
egymással. Ez a találkozásom a szí-
vemben történt, amikor is az Úr folya-
matosan törte össze kemény szívemet,
de be is kötözte sebeit. Miben és ho-
gyan változott meg az életem a megté-
résem és újjászületésem után? Nem
vagyok már pénzimádó, nem propa-
gálom az imperialista, liberális eszmé-
ket. Nem támogatom, meg is tagad-
tam a New World Order fejlesztését.
Nem szervezek a háttérben, és nem
folytatok agresszív »politikát« senki-
vel szemben. Soha nem járok már el az
éjszakai életbe. A szüleimmel is sokkal
jobb a kapcsolatom. Aktívan sporto-
lok. Érzelmesebb ember lettem, tudok
szeretni másokat. A megpróbáltatást
már nem kudarcként kezelem. Ütköz-
tetem a gondolataimat Isten igéjével,
hogy az Igének engedelmeskedjek.
Felhagytam a tisztátalan tevékenysé-
gekkel. Az elmúlt három év alatt sok
szabadulást éltem át a sötét erőktől,
lelkektől. Szabad vagyok a korábbi kö-
telékektől, de ehhez Jézus Krisztus
szabadító erejére volt szükségem.
Egyedül nem ment volna. Isten men-
tett meg, aki ismeri jól a múltamat s a
jövőmet is. Ő választott ki, de nekem
kellett elfogadnom a kegyelmét. Ál-
dott az ő neve! Ámen.”

Robi házicsoport-vezetője egy új
Bibliával és a következő igével köszön-
tötte őt: „Akiket Isten Szelleme vezérel,
azok az Isten fiai.” (Róm 8,14)     

ÚRBGY
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w Egyházzenei tanfolyam –
2016

Szeretettel hívjuk az érdeklő-
dőket a 2016. évi nyári Egyházze-
nei Tanfolyamra július 3-től júli-
us 10-ig (vasárnaptól vasárnapig)
az Újpesti Baptista Imaházba (1043
Budapest, Kassai u. 26.). Az idén is
meghirdetjük az eddigi karveze-
tés, ének, harmónium, orgona, gi-
tár tanszakokat. A jelentkezéseket
június 24-ig várjuk Kovács István cí-
meire: 1162 Budapest, Timur u. 79.,
vagy istkov@freemail.hu, telefon:
(06-1) 409 0520 (este). Részletes in-
formációk és jelentkezési lapok az
egyház honlapján is elérhetők:
www.baptist.hu. 

Hétköznap esténként 6 órától
kórusénekes gyakorlatokat, to-
vábbképzést is tartunk, amelyre
bármely környékbeli énekest, il-
letve már gyakorló karvezetőt
szeretettel hívunk, várunk. (A tan-
folyam vezetősége)

w Június 26-án ismét fúvósta-
lálkozó lesz Felsőpetényben a
Répás-dombon. Sok szeretettel
hívunk is várunk minden fúvós-
zenészt, zenét szerető és kedvelő
testvért. Igét hirdet Tenkely Béla
helyi lelkipásztor. Az alkalmak
délelőtt 9:30-kor és 15 órakor
kezdődnek. Az étkezés önellátó
módon történik. Rossz idő ese-
tén az imaház ad otthont a ren-
dezvénynek.

Programajánló Kettős születésnap
A másfél évvel ezelőtt súlyos

betegséggel diagnosztizált fiatal -
asszony felépült az örök életre: a
Vácegresi Baptista Gyülekezet és
Krisztus egyháza egy újabb taggal
bővült! 

Kronoméné Szászi Tímea 29. szü -
letésnapját újjászületésének hitvalló
megpecsételésével tette emlé ke ze -
tessé a bemerítésben. A néhány hó-
napja gyülekezetünket látogató só -
gornőm, Timi nagy örömet szerzett
nekem és az egész gyülekezetnek
már akkor is, amikor másfél évvel
ezelőtt megtért. A vallásos hagyo -
mányokat ápoló családi háttér miatt
Timi mindig tudta, hogy van Isten, a
szívével őszintén befogadni őt azon-
ban csak nemrég sikerült számára.

Drámai kezdés
Amikor 2014. december 19-én –

egy nappal apám esküvője előtt –
egy hónapnyi kivizsgálás után hir -
telen kiderült, hogy sógornőm ne -
gyedik stádiumú tüdőrákos, akkor
még nem gondoltam, hogy ilyen
irányt vesznek a dolgok. (Nem, nem
dohányzott, és egészségesen élt.)  

A világi esküvőn egyik szemünk
sírt, a másik nevetett, és a násznép hol
örömében táncolt, hol könnyek között
sírta el a nótáját. 

A remény hangja azon az estén
mégis halkan, szelíden megszólalt a
szívemben: talán az Úr felhasználja
ezt a betegséget és ezt a nehéz hely -
zetet, hogy Timit magához vonzza?
Vajon hogyan viszi ezt véghez Isten?
Hosszú volna ezt itt rész letesen kifej -
teni, a lényeg, hogy így lett. Timi
csodás gyorsulással el kezdett be -
tegségéből felépülni, és hamar kö -
zeledett Istenhez. 

Testileg még nem teljesen egés z -
séges, de lelkileg megújult, és az
örök élet birtokosa lehet most már. A
hitét akkor sem adja fel, ha e be -
tegség miatt kell hazaköltöznie.
Hisszük, nem így lesz, mert Isten
megdicsőíti magát. 

A gyülekezet nem hálózati mar-
ketingrendszer

Ahhoz, hogy megértsük, hogy
nem Istennek van szüksége arra,
hogy gyülekezetbe járjunk, és nem is
a tagoknak, hanem nekünk, kö ze -
lednünk kell Istenhez. Nem úgy mű -
ködik a gyülekezet, mint egyes világi
csoportok, klubok, társaságok ese -
tében, ahol be kell fizetnünk a tagdí-
jat, ha jó fejek akarunk lenni, ahol
mindenkinek haszna lesz abból, ha

mi is ott vagyunk. Ezen a vasárnapon
az is hangsúlyozódott, hogy mit is je-
lent valójában egy gyülekezeti kö -
zösség, mind az igehirdető, Várady
Endre prédikációján keresztül, mind
Timi bizonyságtételéből, aki meg -
térésén kívül gyülekezeti élményeiről
is beszélt.

Krisztus előtt vagy Krisztus
után élsz?

A prédikáció olyan kérdéseket
feszegetett, hogy nemcsak a tör -
ténelem folyamában elhelyezkedő
időszámítási váltópontot kell meg -
határoznunk, hanem magunknak is
el kell tudnunk döntenünk, hogy
Krisztus előtt, vagy Krisztus után
akarunk élni, mert az egyiknek az
eredménye az örök kárhozat, a

másiké az örök élet. Senkinek nem
érdeke, hogy te keresztény légy, csak
neked. Lehet, hogy ma még úgy
tűnik, hogy ennek nincs tétje, de a
jövőben lesz – hangzott el.

Egyszerre két „medencés” ese -
mény kezdődött

Délután fél ötkor gyűltünk össze,
hogy dicséretekkel megkezdve han -
goljuk szívünket az Úrra és az ün-
nepre. Eközben a gyülekezettel
szemközti házban is kezdetét vette
egy medencés buli, afféle velős vilá-
gi heroikus zenével, miközben arra
gondoltam: milyen jó, hogy a mi
medencénkben Lélek is lesz, nem -
csak testek!

Aztán Timi bizonyságtétele, Vá -
rady Endre igehirdetése, a bemerítés,
amelyet Sellyei Imre, a gyü lekezet
lelkipásztora végzett, és a köszön-
tések után szeretet ven dég séggel bő -
vítettük ki együttlétünket. Az alka-
lom alatt elhangzott még a bemerítés
teológiai háttere és a kézrátételes
imádság jelentősége. Az egész gyü -
lekezet szíve együtt dobogott mind az
előkészületek alatt, mind az ese mény
közben, hisszük, Jézus Krisztusban. 

Tóth-Fazekas Andrea
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Május 12-én dr. Horváth Endre
addiktológus főorvos tartott elő-
adást az alkohol káros hatásairól a
Szenvedélybetegek Nappali Intéz-
ményében Nyíregyházán. 

A csoportfoglalkozás keretében
elhangzó előadást a kliensek értő fi-
gyelemmel követték, főként az alko-
hol biológiai hatásairól esett szó. Az
alkalmat követően az absztinens kli-
ensek saját élményeikről beszéltek,
és a többiek reflektáltak az elhang-
zottakra egy kerekasztal-beszélge-
tés keretében. A nap végén ado-
mányban is részesült az intézmény,
amit ezúton is köszönnek az ado-
mányozónak.

Forrás: a Baptista Tevékeny Szeretet
Facebook-oldala

Baptista tevékeny
Szeretet 

Pünkösd vasárnapján Budaörsön
a Kőszikla gyülekezet több tagját ki-
rendelte gyülekezetplántáló szolgá-
latra. Fülöp Áron és felesége vezeté-
sével több mint egyéves előkészítő
munka után a plántáló csapat felké-
szült az indulásra. Az új gyülekezet
a Buda Szíve Baptista Gyülekezet
nevet viseli. Istentiszteleteiket Buda-
pesten a Marczibányi téri Addetur
Baptista Iskolában fogják tartani. A

kirendelő istentiszteleten jelen volt
Papp János egyházelnök és dr. Szűcs
Zoltán, a Presbiteri Tanács elnöke is.
Az örömteli indulásnál a Kőszikla
gyülekezet vezetői és az említett
vendégek együtt kértek áldást az új
szolgálatra. A Buda Szíve gyüleke-
zet a budaörsi Kőszikla gyülekezet
leánygyülekezeteként működik.

Budaörsi info

Új gyülekezet született Budán!

A Buda Szíve Baptista Gyülekezet kirendelésének pillanatai Budaörsön

Országos iskolalelkészi találko-
zót tartottak május 25-én a Baptista
Szeretetszolgálat székházában. Az
alkalmon Hári Tibor ügyvezető igaz-
gató, Szabó Csaba oktatási igazgató
és Steiner József missziói igazgató
mellett a leendő és gyakorló iskola-

lelkészek vettek részt: Bacsó Benjá-
min, Muzslai-Bízik Bencze, Hajnal Zol-
tán, Rostás Péter, Lados István, Kovács
Dániel, Egri-Nyári Barnabás, Bögös Je-
nő, Pollák Dávid és Szemáncsik Ja -
roszláv.

Forrás: Steiner József missziói blogja

országos iskolalelkészi találkozó

Pünkösdkor két fiatalember
megható bizonyságtételét hallgat-
ta a budaörsi Kőszikla gyülekezet,
akik az elhívásukról és szolgála-
tukról beszéltek. Mindketten el-
kötelezett szolgái Jézus Krisztus-
nak. Szabados Zoltánt, a budaörsi
gyülekezet vezetőjét, valamint Fü-
löp Áron gyülekezetplántálót a
gyülekezet presbiterré avatta.
Ezen az ünnepi istentiszteleten je-
len volt Papp János egyházelnök és
dr. Szűcs Zoltán, a Presbiteri Ta-
nács elnöke is. A gyülekezet
örömmel élte át, hogy fiatalembe-
rek állhattak be az avatott szolgá-
latba, ezzel példát mutatva má-
soknak is.

Kőszikla Info

Presbiteravatás
Budaörsön



Immár tizenharmadik alkalom-
mal rendezték meg 2016. május
27–29. között Budapesten a Refor-
mátus Zenei Fesztivált. Böszörményi
Gergely fesztiváligazgató elmondta,
hogy évről évre egyre gazdagodik a
református testvérek immár hagyo-
mányos májusi találkozója. A prog-
ramban megtalálható volt a diákok-
tanárok felvonulása, kerekasztal-be-
szélgetés, kórustalálkozó, országos
papgyerek-találkozó és templomi
koncert. Az idei fesztivál csúcspont-
ja a Nemzeti Múzeum kertjében
megrendezett ökumenikus kórus-
hangverseny volt, amelyen a külön-
böző protestáns felekezetek énekka-
raiból mintegy 500-an dicsérték az
Urat. A fesztiválkórusnak nevezett
együttesben budapesti és vidéki, er-
délyi és felvidéki, valamint a délvi-
déki református énekkarok tagjai
közt a baptista központi énekkarból
és az újpesti baptista gyülekezet
énekkarából is számosan énekeltek
a múzeum lépcsőjén megtartott
koncerten. A fesztiválkórus művé-
szeti vezetője mondta: „Úgy gondol-
juk, hogy ezen a történelmi helyen
állva különleges hangsúlyt és színe-
zetet kaphat az istendicsőítés és hit-
vallás.” A hatalmas kórust Kovács
István baptista és Bódiss Tamás refor-

mátus karnagyok
vezényelték. Orgo-
nált Szotyori Nagy
Gábor, közreműkö-
dött a miskolci Je-
rikó Református
F ú v ó s e g y ü t t e s .
Erővel zengett az
énekes bizonyság-
tétel: „Mindenek
meghallják, és jól
megtanulják: Nin-
csen Isten nélkül
segítség és id ves -
ség!” Minden vers-
szak után a népes

gyülekezet is a kórussal énekelte a
meggyőző refrént: Nincsen Isten
nélkül segítség és idvesség! Az idei
énekanyagban két olyan ének is sze-
repelt, amely csak a Baptista gyüleke-
zeti énekeskönyvben szerepel: Zengd
Isten nevét! (BGyÉ 1) és Jézus, népek
reménysége (BGyÉ 61). A Múzeum-
kertben ökumenikus igeszolgálat
erősítette a megjelentek hitét. A pro-
testáns egyházak vezetőinek sorá-
ban baptista egyházunk nevében
Mészáros Kornél főtitkár testvér szólt
az egybegyűltekhez a Jn 7,37–39 igék
alapján Jézus Krisztusra mutatva, aki
minden szomjazónak élő vizet kínál. 

Marosi Nagy Lajos
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2016. május 20-án a Tiszántúli
és Körösvidéki Egyházkerületek
területén működő Baptista Tevé-
keny Szeretet Misszió vezetői és
az intézményben lelkigondozást
végző lelkipásztorok munkaláto-
gatást tettek a kiskőrösi MBE Fi-
ladelfia Integrált Szociális Intéz-
ményben. A találkozó közelebb
hozta egymáshoz a hasonló
munkaprofillal működő intéz-
ményeket.

Külső eseményeit tekintve a
munkanap korán reggel kezdő-
dött. A munkatársak egy részét
szállító kisbusz Hajdúböször-
ményből indult hajnali 5 órakor,
többen pedig személyautókon

érkeztek Kiskőrösre. A rendkívül
színvonalas ellátás mellett a Fila-
delfia vezetőjének tolmácsolásá-
ban megismerhettük az intéz-
mény múltját, jelenét, működési
paramétereit. Opauszki György
kalauzolásával a nap folyamán
betekintést nyerhettünk az idő-
sek otthona, fogyatékosok nap-
pali intézményében folyó mun-
kába, valamint az egyre terjedő
mezőgazdasági termelőrészleg
életébe.

Érdemi munkánk központi
gondolata a „Minőségi szolgálta-
tásnyújtás gondozói, illetve lelki-
pásztorszemmel” volt. Az elő-
adók az idősgondozás gyakorlati
feladatainak tökéletesítését szol-
gáló lehetőségeket osztották meg
a mintegy 30 résztvevővel. 

Faragó Tiborné és Szitai Tamás
az elméleti, illetve gyakorlati

minőségi munka,
minőségi misszió

BteSZ-esek látogatása 
kiskőrösön

(Folytatás a következő oldalon)

BaptistákareformátusZeneiFesztiválon
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szempontokat taglalták szakmai
szemmel. Mivel az egyházunk
védőernyője alatt működő
BTESZ komoly hangsúlyt fektet
az ellátottak lelki jóltartására is,
így természetes volt, hogy lelké-
szek is továbbadták élményeiket,
megtapasztalásaikat ezen a mun-
kanapon. 

Cserés Attila egy korábbi,
nyíregyházi karácsonyi ünnep
eseményeit elemezte; Péter István
(Békés) az otthon ápolt idősek
között végzett látogatásai nyo-
mán szerzett benyomásait osz-
totta meg érzékenyen és érzéke-
nyítően.

A pontos menetrend szerint
eltelt munkanapot Pető András
lelkipásztor-koordinátor szer-
vezte és vezette. 

A jó hangulatú, szakmailag is
tartalmas napot az ő igei útmuta-
tása és imádsága zárta.

Abdulla Ilona

(Folytatás az előző oldalról)

„Sőt most is kárnak ítélek mindent
Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének
páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni
hagytam és szemétnek ítélek mindent,
hogy Krisztust megnyerjem.” (Fil 3,8 –
részlet a bemerítési igehirdetés alap-
igéjéből)

Kincset (értéket) találni mindenki
szeret. 2016. április 3-án, egy év eltelté-
vel, ismét öt fehérruhás tett tanúbi-
zonyságot Rákoscsabán arról, hogy
életük legfőbb kincse Jézus Krisztus,
aki személyes Megváltójuk lett. Isten
és az ünneplő gyülekezet előtt megje-
lent testvéreink a bemerítkezés csele-
kedetével is hirdették, hogy Krisztus
kereszthalála és Isten bűnbocsátó ke-
gyelme által új életet kaptak. A be -
merítke zők: a Hajmássy–Burger család
és a Popov házaspár e szavakat – ami
egykor Józsué hitvallása volt – kimon-
datlanul is hirdették azzal, hogy egy-
szerre és egyként álltak a gyülekezet
elé: „én és az én házam népe az Urat
szolgáljuk”.

Az istentiszteleti alkalmakon gyü-
lekezetünk lelkipásztorai szolgáltak,
délelőtt Hegyi László hirdette Isten igé-
jét a Fil 3,7–11. versei alapján, hangsú-
lyozta: nem mindegy, hova tesszük le
a bűneinket, azoktól csak a Golgotán, a
kereszt tövében lehet szabadulni. A
bemerítést ifj. László Gábor vezető lelki-
pásztor végezte. A délutáni istentisz-
teleten Kelédi Márton szolgálatának
alapigéje a Róm 7,16 volt, mikor a hoz-
zátartozók és gyülekezeti tagok kö-
szöntötték a bemerítkezőket. A kö-
szöntések között emlékezetes pillana-
tok voltak, mikor Lakatos Péter testvér
az alábbi, személyre szóló versidéze-
tekkel köszöntötte testvéreinket.

Burger Erzsébet megtérésének hosz-
szú útját Isten csendes csodákkal fű-
szerezte meg. Versidézete: 

„...mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.”
(Tóth Árpád: Isten oltó-kése)

Hajmássy Erzsébet bizonyságtétele
szerint életének most induló szakaszá-
ban Jézusban találta meg élete célját. A
következő verssorokkal köszöntötték: 
„Szívemben is – mint csillag égen,
A te örök visszfényed égjen!”
(Juhász Gyula: Éjszaka)

Hajmássy Dénes megvallotta, hogy
Krisztusba vetett hite már sok nehéz -
ségen vezette át az életében. Testvé-
rünknek szánt idézet:
„Mert van a világnak atyja,
Van egy hű gondviselője,
Minden ember megláthatja,
Aki el nem fordul tőle.” 
(Petőfi Sándor: Bolond Istók)

Popov Zsanett bátran tett tanúságté-
telt hitéről, hogy a teremtő Isten el-
küldte Fiát, Jézus Krisztust, aki meg-
halt értünk és bűneinket felvitte a ke-
resztfára. Neki szóló verssorok:
„Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok 
Néma barátod, rabszolgád vagyok, 
Alázatos és bizalmas barát, 
Aki nem kér semmit, csak néz és imád, 
És nem akar lenni, csak általad, 
Csak árnyéka annak, ami vagy.”
(Szabó Lőrinc: A tükör vallomása)

Popov Tommy boldogan tett vallást
hitéről, hogy Krisztusban új életet ka-
pott, és ez számára mindennél na-
gyobb boldogságot jelent. Verse:
„Szelíd igéjét hord,
mert hegytetők meg síkok
tengert járnak lelkesen
királyi szóra; népek ezrei”
(John Milton)

Az istentiszteleti alkalmak vissza-
nézhetőek gyülekezetünk Youtube-
csatornáján.

Rákoscsabai gyülekezet

Bemerítés rákoscsabán
„...énésazénházamnépeazUratszolgáljuk...”

Hajdúböszörményben a pün-
kösdi hosszú hétvégén az ifjú
sakkozók mérkőztek meg kor-
osztályonként egyéni és csapat-
versenyben a rapid országos baj-
noki címért. 

A Baptista Sakkiskola nagy-
szerű sikert ért el, első országos
bajnoki címét nyerte meg. Gratu-
lálunk a szép eredményhez!

Forrás: baptistasegely.hu

SAKKISKOLÁNK SIKERE



Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Támogató
Mindkét részről nagyon fontos.

A fiúk számára azért, mert tudjuk,
hogy minden sikeres férfi mögött
egy nő áll, aki a megfelelő módon és
időben tud segíteni. A lányoknak
meg biztonságot ad egy erős férfi
támogatása. Erről a Bibliában is ol-
vashatunk: „Jobban boldogul kettő,
mint egy: fáradozásuknak szép eredmé-
nye van. Mert ha elesnek, az egyik em-
ber fölemeli a társát. De jaj az egyedül -
állónak, mert ha elesik, nem emeli föl
senki.” (Préd 4,9–10)

Őszinte
A férfiak nem szeretik, ha ki kell

találni egy nő gondolatait, és ez for-
dítva is így van. Az egyenes út szép-
ségeiről sokat lehet olvasni a Példa-
beszédek könyvében is. 

Figyelmes és kedves
Rövid és hosszú távon ezek

azok a tulajdonságok, amelyek
megédesítik a hétköznapokat. Az
aranyszabály is hasonlót tanít:
„Amit tehát szeretnétek, hogy az embe-
rek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és
ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12)

Szenvedélyes
A szenvedély az élet minden te-

rületén felbukkanhat, de a házastár-
sak között különösen is fontos. A
férfiakat felszólítja az ige, hogy úgy
szeressék a feleségüket, ahogy
Krisztus szerette az egyházat. Ez
egy szenvedélyes életet és akár ha-
lált is jelent a másikért. „Férfiak! Úgy
szeressétek feleségeteket, ahogyan
Krisztus is szerette az egyházat, és ön-
magát adta érte.” (Ef 5,25)

Summázva gondolataimat há-
rom kulcsszót írok: szeressétek
őszintén egymást. 

Muzslai-Bízik Bencze

négy tulajdonság, 
ami nagyon fontos 

egy párkapcsolatban
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Az idei szezon utolsó előtti
Örömkút alkalmát május 8-án, a fa-
gyi világnapján tartottuk. Ennek
örömére akinek kedve és ideje volt,
az esemény előtt csatlakozhatott egy
közös fagyizásra a közeli cukrászdá-
ban.

A zenét ez alkalommal a Hanna
projekt nevű együttes biztosította.
Frontemberük, Hanna, így beszélt
dalaikról: „Zenémben őszintén éne-
kelek Istenről és az életről.” Régi vá-
gyunk vált valóra azzal, hogy ők ze-
néltek eseményünkön.

Előadónk ezúttal gyülekezetünk
lelkipásztora, Nemeshegyi Dávid volt.
A rövid bemutatkozásban megtud-
hattuk róla, hogy feleségével, Ágival
öt éve vannak a rákoshegyi gyüleke-
zetben, Dávid jelenleg az ELTE böl-
csész karán hebraisztika szakon írja
a szakdolgozatát mesterképzésen.
Szabadidejében szívesen fut, kirán-
dul, olvas. Muzslai-Bízik Bencze kér-
désére, hogy mit jelent számára az
öröm, ezt felelte: „Azt, hogy a prob-
lémáink ellenére van okunk örülni.”

Dávid bemutatkozása után meg-
hallgattuk az új versszakokkal bő-
vült Örömkút-rapet. A felállás folya-
matosan csiszolódik, bővül és egyre
jobb lesz.

Az idei Örömkút-sorozat fő té-
mája a célok keresése és találása.
Ezen a témakörön belül a mostani
alkalmon Dávid egy amerikai cégve-
zető, John C. Maxwell híres mondatát
elemezte, mely szerint: „Egyszer
nyersz, egyszer tanulsz.”

Lehetőségek tárháza nyílik meg
előttünk, ha kudarcainkat utunk épí-
tésére használjuk. Dávid előadását
hét fontos kérdés köré építette fel.
Az első így hangzott: Hogyan tekin-
tünk Istenre? Ez ugyanis meghatá-
rozza az élethez, annak nehézségei-
hez való hozzáállásunkat. Három
jellemző válasz szerint csoportosí-
totta az embereket. Az első csoport-
ba tartoznak azok, akik szerint Isten

nem létezik, de azért jó, hogy van-
nak keresztények, mert velük nincs
gond. A második csoport tagjai így
gondolkoznak: „Isten egy pitiáner,
vérszívó főnök.” Ők csak akkor gon-
dolnak Istenre, ha baj van, hogy mi-
ért engedi, hogy ilyen történjen, mi-
ért sújtja őket. De ha jó történik ve-
lük, nincs bennük hála az Úr felé. És
a harmadik csoport a keresztény
gondolkodás, mely Istent szerető,
erős, határozott édesapaként látja.

Dávid második kérdése így
hangzott: Szegényes vagy bővölkö -
dő gondolkodásunk van-e? Ha bő -
völködő, nincs szükségünk pótcse-
lekvésekre.

Merünk-e kérni, kérdezni? Isten
kapcsolatokra teremtett bennünket,
hogy hiányainkat másokkal pótol-
juk. Amire a legtöbbet gondolunk,
legjobban koncentrálunk, abból ka-
punk egyre többet. Így ha képesek
vagyunk a hála érzésére, kifejezésé-
re, az egyre inkább jelen lesz éle-
tünkben.

Vannak-e példaképeink, társaink
az úton? „Inkább az oroszlánok kö-
zött farok, mint a rókák között fej” –
mondja Dávid. Fontos, hogy legye-
nek mellettünk olyan emberek, akik-
re példaként tekinthetünk, akik fej-
lődésre ösztönöznek minket, akik
segítenek megmaradni a helyes
úton.

Tudunk felelősséget vállalni ma-
gunkért és a hibáinkért?

Elég gazdagok és erősek va-
gyunk ahhoz, hogy másokat fel-
emeljünk?

Dávid előadását egy egyszerű,
nagy igazsággal zárta: az élet nem
igazságos. Mindig lesznek nálunk
szebbek, jobbak, okosabbak, gazda-
gabbak. De nem ezt kell nézni, ha-
nem az utat, amit végigjártunk.
Honnan indultunk, hová jutottunk,
mennyit fejlődtünk és hogyan? Sok
sérült és lelkileg kiskorú ember vesz
minket körül, de nem szabad hagy-
ni, hogy visszahúzzanak, hanem ne-
künk kell őket jó példával, Isten hir-
detésével erősítenünk.

Az Örömkút ezúttal egy kisebb
koncerttel zárult: az alkalom végén a
Hanna projekt még egy jó félórás
előadással örvendeztetett meg min-
ket. Eközben természetesen a karza-
ton a szokásos terített asztal várta a
résztvevőket.

A szezon utolsó alkalma június
12-én kerül megrendezésre, várunk
mindenkit szeretettel!

Németh Eszter

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

VERESEGYHÁZ: Május 13-án
búcsúztunk id. Varga Gyuláné (sz.
Kirilla Piroska Ilona) testvérnőtől,
95 éves volt. Elkészülve ment el, hű-
ségesen követte Istent. Türelemmel
viselte hosszú betegségét, csak testi
ereje fogyott el, lélekben mindvégig
erős maradt, míg az Örökkévaló ma-
gához nem fogadta. A vigasztalás
igéit Baranyi László és Bacsó Benjámin
lelkipásztorok hirdették.

ÚJPEST: Gálmiklós Barnabásné
Viczián Jolán Kis kőrösön született
1935-ben. 1951-ben bemerítkezett.
1957-ben házasságot kötött Gál mik -
lós Barnabással az Újpesti Baptista
Gyülekezetben. Házasságukat Beáta
lányukkal áldotta meg Isten. Unoká-
it, Rékát és Gergelyt örömmel fogad-
ta. Szívesen énekelt a helyi és a Köz-
ponti Énekkarban. Temetésén Mé-
száros Kornél lelkipásztor szolgált. 

– Tóth Istvánné Richter Margit
1955-ben született. Újpesten nőtt fel
szerető családban. Felnőttkorában
ismerte meg a gyülekezetet, amikor
a nagymama megtért. Édesanyjával
és lánytestvérével együtt me rít kez -
tek be Révész Benjámin által Újpes-
ten. Amikor vidékre költöztek, ott
nem volt gyülekezet, de otthonuk-
ban bibliáztak. Május 23-i temetésén
Mészáros Kornél lelkipásztor szolgált.

B é k é s e n
2016. május 10-
én békésen el-
aludt az Úrban
Papp József
nyugalmazott
lelkipásztor.
Amikor édes-
anyja áldott ál-
lapotban volt
vele, súlyos be-
tegen kórház-

ba került. Az orvosok el akarták távo-
lítani a magzatot. De édesanyja nem
engedte. Az orvosok nem értették: öt
élő gyermeke van, hogyhogy így ra-
gaszkodik a még meg sem született
hatodikhoz?! Konzíliumot hívtak ösz-
sze. Eközben ő letérdelt az ágya mel-
lett, és fogadalmat tett: „Istenem, ha
megtartod ezt a gyermeket, én felaján-
lom, hogy téged szolgáljon!” Mivel
nem egyezett bele, hogy elvegyék, ha-
zaküldték. Egyik hívő orvosa kérte:
„Imádkozzunk a gyermekért! Ha az
Úr megtartja, írja meg, milyen súllyal
és milyen állapotban születik!” A
gyermek 64 cm-rel és 4600 g-mal szü-
letett 1928. március 31-én Kondoro-
son. Ezt csodaként megírták az újság-
ban is. A tanyasi elemi iskola és a gyo-
mai polgári iskola elvégzése után
1944–1950-ig kereskedősegédként
dolgozott. 1950-ben bevonult katoná-
nak Székesfehérvárra. A székesfehér-
vári gyülekezet akkori lelkipásztora,
Rauch János testvér gyakran felkérte
szolgálatra, ami abban az időben, ka-
tonaruhában, igen veszélyes volt. En-
nek ellenére mire leszereléshez köze-
ledett, már nemcsak Székesfehérvá-
ron, hanem a körzetben – Velencén,
Tordason, Gyúrón, Nádasdladányban
és Seregélyesen is – rendszeres ima-
óra-vezető és igehirdető lett. Miután
1952 októberében, húga menyegzője
napján, az Úr közölte vele, hogy név
szerint ki lesz a felesége, három heti
imádkozás és néhány napi böjtölés
után megkérte Gneth Aranka kezét.
1953. június 13-án házasságot kötöttek
és Székesfehérvárra költöztek. Itt szü-
lettek gyermekeik: József, Ágnes, Éva és
Emőke. Az ő szóhasználatával élve:
nyertek 4 „milliót”! Azóta ez a befek-
tetés több „millióra” kamatozott: az

Úr előbb a gyermekeik házastársaival,
majd 15 unokával és eddig 13 déd-
unokával ajándékozta meg őket. Szé-
kesfehérváron végezte el a gimnáziu-
mot, majd miközben már a velencei
körzetben szolgált, jelentkezett a Bap-
tista Teológiai Szemináriumba. 1958-
től végzett lelkipásztori szolgálatot a
velencei körzetben (Velence, Puszta-
szabolcs, Tordas, Gyúró, Nádasdla-
dány, Lajoskomárom, Csákberény).
Kis Csepel motorkerékpárjával járta a
körzetet naponként. Velencén Hajgató
Zoltán testvérék telkén imaházat épí-
tettek. 1964-től 1976-ig Komlón szol-
gált, innen járt Lajoskomáromba, Bor-
jádra és Szajkra is. Komlón a gyüleke-
zet és az ifjúság építése mellett szintén
nekifogtak az imaház átalakításához
és bővítéséhez is. Ebben az időben
megbízást kapott a Dunántúli Egy-
házkerület elnöki tisztségére is. Szer-
vezői talentumát hasznosítva évről
évre ő vezette a leglátogatottabb au-
gusztus 20-i hetet a tahi baptista tá-
borban. 1976-ban Békésre kapott meg-
hívást. Itteni szolgálata idején történt
az emlékezetes földrengés. Az ő hittel
teljes kezdeményező kész  sé gét hasz-
nálta fel az Úr ahhoz, hogy a gyüleke-
zet nekifogjon és az Úr segítségével si-
keresen el is végezze az új lelkipász-
torlakás és az új imaház felépítését. Ez
idő alatt több éven át ő töltötte be a
Körösvidéki Egyházkerület elnöki
szolgálatát. 1984–1993-ig Csepelen
szolgáltak. Naplót vezetett arról, hogy
a gyülekezet minden családját évente
legalább egyszer meglátogassák. Sze-
retett a fiatalokkal és az idősekkel is
időt tölteni. 1993-tól Pécsre költöztek.
Ugyanettől kezdve nyugdíjasként
Pakson és a körzetében szolgált há-
rom évig. Eközben felesége a baptista
egyházközpont gazdasági igazgatói
munkáját végezte, ő pedig könyvelt.
1997-ben költöztek újra Békésre. In-
nen jártak még további 12 évig szol-
gálni a kondorosi körzetbe. 2014-ben
Spurgeon-díjat kapott. 

Temetésén Péter István békési lelki-
pásztor, Hégely Béla elöljáró, Hetényi
Attila nyugalmazott teológiai tanár,
gyermekkori barátja és a környékbeli
lelkipászto rok szolgáltak.              

Ifj. Papp József

Csoportos féléves előfizetés: 4700 Ft
Egyéni féléves előfizetés: 5200 Ft
Tájékoztatjuk a Békehírnök elő fi -

zetőit, hogy a 2016-os második félévi
megrendeléseket akkor áll mó-
dunkban teljesíteni, ha a féléves
előfizetési díj legkésőbb 2016. június
15-ig befizetésre kerül a gyü le ke ze ti
irat ter jesz tő kön ke resz  tül vagy a
11706016-22163851 csekk szám lán a
ki adó hi va tal ban (1068 Bu da pest,
Ben czúr ut ca 31.). T.: 0620/886-0445.
E-mail: szabo.agnes@baptist.hu. 

A BékehÍrnÖk
2016. második félévi 

elõfizetési díjai

„Futásomat elvégeztem...” (1928–2016)
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A Baptista Integrációs Központ
(BIK) munkatársai először szervez-
ték meg május 14-én a „BIK Beauty
Day”-re elkeresztelt szépségnapot a
Lőportár utcai telephelyen. A rend-
hagyó rendezvénnyel az intézmé-
nyeikben lakók kedvében kívántak
járni.

A 10 órától egészen 15 óráig tar-
tó szépségnapon szorult helyzetük-
höz képest rendkívüli kényeztetés-
ben volt részük a hajléktalanok át-
meneti szállóiról érkező lányoknak
és asszonyoknak, a családok átme-
neti otthonaiban lakó édesanyák-
nak. A segítőkész önkéntesek és az
önzetlen, nagyvonalú támogatók jó-
voltából fodrászattal, kozmetikával,
körömápolással, irodai és arc-
masszázzsal, hennafestéssel, vala-
mint izgalmas meglepetésekkel és
ajándékokkal várták az érkezőket.
A mozgalmas napon a nehéz időket
látott érdeklődők megpihenhettek a
teaházban, vagy érdekes teszteket
tölthettek ki a beszélgetőkuckóban,
a babasarokban pedig a gyerekek-
nek kedveskedtek. Lehetőség adó-
dott önéletrajz készítésére vagy fris-
sítésére, a szemet gyönyörködtető
változások megörökítéséről pedig
fotósok gondoskodtak. Az intéz-
mény egy tál finom étellel, büfével
várta látogatóit. Közel száz rászo-
rultnak sikerült széppé tenni nem-
csak a küllemét és megjelenését, ta-
lán egy kicsit nélkülözéstől meg-
gyötört lelkét is.

Forrás: baptistasegely.hu

Ezen a reggelen úgy ültem le az Úr
lábai elé megbeszélni a folyamatos és
napi ügyeket, tanulmányozni a szavát,
hogy tudtam, hosszabb időre lesz
szükségem, mint máskor. Hogy az
időt is jól kihasználjam, bekapcsoltam
a mosógépet, hadd dolgozzon addig a
ruhák tisztaságán, amíg én a lelki tisz-
tasággal vagyok elfoglalva. Igen ám,
de hirtelen az a gondolatom támadt,
hogy most ne a kádba folyjék a pisz-
kos víz, hanem inkább a WC-kagyló-
ba. Ezt nagyon jó ötletnek találtam.
Részint azért, mert nem kell majd utá-
na mosogatni a kádat, részint pedig a
jó mosószeres víz bizonyára még tisz-
títani is fogja a fehér fajanszot. 

Miután mindent elrendeztem, leül-
tem az Úr mellé, hiszen mint Mózes-
nek is mondta, van még itt hely mel-
lettem. Beszélgettünk, igét olvastam és
gondolkodtam rajta. Amit nem értet-
tem, elmondtam őszintén Uramnak,
és hiszem, hogy tőle való válasz érke-
zett, hisz megnyugodtam. Elé hoztam
szeretteimet, kisebb bánatomat és na-
gyobb örömeimet... Szóval békében és
áldásosan telt az idő. 

Amikor mindent tiszta lélekkel és
felkészülve a napra befejeztem, akkor
jutott eszembe, hogy a mosógép talán
már le is járt, hiszen annyi idő eltelt!
Szép lassan odamentem, és csodálkoz-
va konstatáltam, hogy a mosógép –
bár működött, mosott és forgatta a ru-
hákat – nem haladt a programmal egy
millimétert sem. Ugyanott állt a muta-
tója, mint ahová én beállítottam. Sem-

mit se értettem, de valahogy eszembe
se jutott, hogy elromolhatott volna a
gép. Manuálisan arrébb tekertem, és
vártam, hogy mindjárt kilövelli a vi-
zet. Mindjárt kiderül, vajon jó helyre
tettem-e a gégecsövet. Amint az első
vízsugár megjelent, döbbenten láttam,
hogy a kagyló környékén landolt,
mert olyan erővel csapódott a fajansz
oldalába, hogy máris kiröppent on-
nan. Egy pillanat alatt tócsában álltam.
Gyors mozdulattal kivettem a csövet,
és visszatettem régi, biztonságos he-
lyére a kádhoz.

Amíg törölgettem a kifolyt vizet,
nem győztem hálát adni mennyei
Édesatyámnak. Ha ő nem állítja meg a
programgombot, akkor a mosás, több-
szörös öblítés után már nemcsak a für-
dőszoba ázott volna szét, de az alat-
tam lakó is biztos foltokat látott volna
a plafonján. Köszönöm, Uram, hogy
mindig vigyázol rám!

Salyámosy Éva

Évtizedek után figyeltem fel erre
az énekszövegben megbújó érdekes
megfogalmazásra, legutóbb a rákos-
palotai temetőben. De hát kegyelem,
vagy bér? – merülhet fel a felületes
hallgatóban ez a jogosnak tűnő kér-
dés, hallva ezt az énekben felcsen-
dülő nem mindennapi fogalmat. Az
énekíró ennek a két ellentétes jelen-
tésű szónak az összevonásával igye-
kezett kifejezni valami olyat, amit
csak a bibliaolvasó keresztény em-
ber érthet igazán. Ugyan is a kánaáni
nyelvezet egy nem sűrűn használt
kifejezésével állunk szemben. Mert-
hogy a kegyelem ingyenes, a bér pe-
dig valami teljesítmény után járó jo-
gos fizetség. Értelmezésem szerint a
kegyelmi bérre azok számíthatnak,
akik mindvégig kitartanak a Krisz-
tus-követésben, de az mégsem ne-

vezhető jogos fizetségnek, mert azt
már Jézus Krisztus kifizette váltság-
halála által. A kegyelem szó a Gol-
gotára mutat, a bér pedig a Krisztus
iránti hűségünkre utal ebben az
egyedi, mégis számunkra világosan
érthető „kegyelmi bér” kifejezésben.
Az is eszembe jutott, hogy mint
éneklő gyülekezet értjük-e minden
esetben énekeink szövegét? Gyüle-
kezeti énekeink ugyanis – ellentét-
ben a legtöbb mai, divatos énekkel –
teológiai igazságokat is kifejeznek,
és ezzel tanítanak is, nemcsak dicső-
ítenek. Gyülekezeti énekeink „mara-
dandóan foglalják össze szellemi tő-
kénket”, vagyis baptista hitfelfogá-
sunkat, ahogyan évekkel ezelőtt
Beharka Pali bácsi meg is fogalmazta
énekeskönyvünk születésénél. 

Marosi Nagy Lajos 

kegyelmi bér

Bik Beauty Day hihetetlen történetek
Korai csoda


