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A hét igé je
„Ti, apák, pedig ne ingereljétek

gyermekeiteket, hanem neveljétek az
Úr tanítása szerint fegyelemmel és
intéssel.” (Ef 6,4)

A hét gon do lA tA
Jelenlét nélkül nincs valódi ha-

tás! A családi közeg, a szülőkkel va-
ló kapcsolat alapvető hatással van
minden ember életére. Legyen szó
akár kiegyensúlyozott, akár terhelt,
megviselt kapcsolatokról. A jelen-
legi társadalmi hatások nem feltét-
lenül segítik természetes módon a
kiegyensúlyozott családi kapcsola-
tokat. Éppen ezért tudatában kell
lennünk annak, hogy ezért tenni
kell. Az apai szerepek, feladatok,
szükségletek különbözőek lehetnek
attól függően, hogy hol milyen kö-
rülmények és élethelyzetek között
élünk. Van úgy, hogy az apa lesz
munkanélküli, és az anya válik csa-
ládfenntartóvá, vagy a feleség ma-
gasabb beosztásban dolgozik, mint
a férj. Mindezek hatással vannak
egy család életére, a benne lévő kap-
csolatokra. Ma is szükség van az
apákra a családban, arra, hogy Isten
rajtuk keresztül is tanítsa, fegyel-
mezze és nevelje a gyermekeket.
Fontos a megfelelő életkörülmény,
fontos a helyes ismeret, fontos a fe-
gyelmezés, erkölcsi és hitbeli taní-
tás. De mindezek az apák személyes
jelenléte nélkül nem valósulhatnak
meg. Jó hatással akarsz lenni gyer-
mekeidre? Ismerd meg gondolatai-
kat, küzdelmeiket, félelmeiket, vá-
gyaikat, álmaikat és céljaikat! 

(Kapitány Zsolt)

A hét gyAkorlAtA
Szánjunk a héten legalább né-

hány órát gyermekeinkre, mikor
csak rájuk figyelünk, velük töl-
tünk minőségi időt! 

A hét imájA
Urunk, add, hogy olyan apák-

ká válhassunk, akiknek bennün-
ket rendeltél, hogy feléd vezethes-
sük gyermekeinket is! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató
Papp János egyházelnök, Mészáros Kornél főtitkár és egyhá-

zunk további vezető tisztségviselőinek beiktatási ünnepe

Az egyházunk 2016. évi közgyűlé-
se által megválasztott vezető tisztség-
viselők ünnepélyes beiktatására került
sor június 5-én az Újpesti Baptista Ima-
házban.

Az ünnepség 16 órától kezdődött,
az imaház már a kezdés előtt megtelt
az ünnepeltekkel, a határainkon belül-
ről és kívülről érkezett vendégekkel, a
gyülekezet tagjaival.

Bereczki Lajos, a közgyűlés elnöké-
nek imádságával kezdetét vette az ün-
nepélyes istentisztelet, majd a testvéri
szeretet áldásának igéi hangzottak el a
133. zsoltárból. A bevezető igehirdetés
szolgálatát Szeverényi János, a Magyar
Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnö-
ke, a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház missziói lelkésze végezte. Katona
Béla, a Választási Bizottság elnöke ki-

emelte, hogy ilyen nagy arányú támo-
gatás és bizalom még soha nem mu-
tatkozott meg a vezetők felé egyetlen
választás során sem. Ezt követően az
április 23-i Közgyűlés által megválasz-
tott vezetők és tisztségviselők ünnepé-
lyes fogadalomtétele következett.

A 2016–2020-ig tartó időszakban is-
mét Papp János egyházelnök és Mészá-
ros Kornél főtitkár vezetik egyházunkat
az Isten által kijelölt úton. A Felügyelő-
bizottság tagjai lettek Balogh Barnabás,
Bödő Sándor, Dobner Péter és Pető Albert.
Az Országos Tanács május 24-i ülésén
megválasztásra kerültek a további ve-
zető tisztségviselők: Durkó István misz-
sziói igazgató és Simon Norbert gazda-
sági igazgató, valamint a különböző
területek szaktitkárai – Külkapcsolati

(Folytatás a 183. oldalon)
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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
elérhetőségeire: 1162 Budapest, Ti-
mur u. 79., vagy istkov@freemail.
hu, telefon: (06-1) 409 0520 (este).
Részletes információk és jelentke-
zési lapok az egyház honlapján is
elérhetők: www.baptist.hu. 

Hétköznap esténként 6 órától
kórusénekes gyakorlatokat, to-
vábbképzést is tartunk, amelyekre
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

Június 2-án és 3-án a Baptista Sze-
retetszolgálat országos vezetői konfe-
renciát rendezett Hajdúszoboszlón. A
Hittel és szakértelemmel című ese-
mény jelentőségét növelte, hogy a se-
gélyszervezet idén jubilál, 20 eszten-
dős.

Papp János, a Magyarországi Bap-
tista Egyház elnöke köszöntötte a kon-
ferencia résztvevőit.

„Küzdünk, szembenézünk az úttal
és a nehézségekkel. Sok-sok ezren, tíz -
ezren, százezren és milliónyian van-
nak olyanok, akik megfutották már
előttünk a pályát, akik győztek az élet-
ben, akik hitükben is célhoz értek, akik
biztatnak és látnak bennünket. Most
miénk a pálya, nekünk kell megfutni
az utat. Mi nem egy atlétikai csapat,
hanem keresztény közösség vagyunk.
S ezt a különbséget egyetlen személy
adja. Az, aki végigfutotta már a pályát,
a legnehezebbet. És győzött, és mi az ő
győzelmébe kapaszkodhatunk. Néz-
zetek fel Jézusra!” 

Szenczy Sándor, a Baptista Szeretet-
szolgálat elnöke arra hívta fel a figyel-
met, hogy amikor ünneplünk, vissza
kell emlékeznünk a kezdetekre. De a
változások korát éljük, és a változás
mindig veszteségekkel is jár.

„Meg kell tanulni a múltból azt,
ami továbbvisz a holnapba. Ha nem
tudok megbocsátani, ha nem tudok
elengedni, akkor nem tudom meg-
látni sem azt, ami a holnapban érté-
kes... Hiszem, hogy amit ember hoz
létre, az az ember keze által elpusz-
títható. De amit Isten hoz létre, az
emberkéz által nem pusztulhat. Le-
het támadni, romlásra törni, de lehe-
tetlen, hogy ne menjen végbe Isten
akarata. Azt kívánom, hogy a lehe-
tetlennek látszó váljék még többször
lehetségessé.”  

A konferencia további részében
Révész Szilvia, a Baptista Szeretet-
szolgálat kommunikációs igazgatója
kérdezte Szenczy Sándort és Gál Dá-
vid nemzetközi igazgatót a kezde-
tekről, illetve a segélyszervezet el-
múlt 20 esztendejéről. 

Az előadások sorát dr. Torda Ágnes
gyógypedagógus, klinikai gyermek-
szakpszichológus folytatta, majd a
Nemzetgazdasági Minisztérium ré-
széről Nagy Norbert szakképzési osz-
tályvezető a magyar szakképzés fej-
lesztési irányairól számolt be. Háló
Gyula, a Magyarországi Baptista Egy-
ház kommunikációs igazgatója az egy-
ház kommunikációjáról, az ezzel kap-
csolatos lehetőségekről szólt.

A konferencia első napjának máso-
dik részében Miszlai József, a Magyar
Államkincstár elnökhelyettese a tava-
lyi év ellenőrzésének tapasztalatairól
számolt be. Elhangzott: a múltbéli el -
len őrzéseket a Magyar Államkincstár
lezártnak tekinti, és a jövőben együtt-

működő partnerként tekint a Baptista
Szeretetszolgálatra.      

Ezután a segélyszervezet külön-
böző területeinek szakemberei tar-
tottak előadásokat: Pavelcze László
(Rescue24), Csábi Lászlóné (belső el -
len őrzés), Miletics Marcell (Utca-
front), Tóth Tünde, Petró László (isko-
lai programok), Szabó Balázs (rendha-
gyó osztályfőnöki órák), Horváth
Sándor (migráció), De Coll Ágnes (em-
berkereskedelem elleni program).

A konferencia másnap Steiner Jó-
zsef, a BSZ missziós igazgatója, dr. Szi -
lá gyi Béla BSZ-alelnök, Hári Tibor ügy-
vezető igazgató és Szabó Csaba oktatási
igazgató előadásával folytatódott.   

Forrás: baptistasegely.hu

„A lehetetlennek látszó váljék
még többször lehetségessé”
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Osztály: dr. Bukovszky Ákos, Kommu-
nikációs Osztály: Háló Gyula, Szociális
Osztály: Opauszki György, Oktatási
Osztály: Paróczi Zsolt. A fogadalomté-
telt követően id. Kovács Géza nyugal-
mazott lelkipásztor kért áldást az or-
szágos vezetőkre. Az ünnepi alkalmat
a Jobbágy család kamarazenekara, az
Andor Ilona Ének-Zenei Általános és
Alapfokú Művészeti Baptista Iskola
kórusa és az újpesti gyülekezet ének-
kara gazdagította.

A beiktató ünnepség Papp János és
Mészáros Kornél székfoglaló beszédé-
vel folytatódott, majd Durkó István és
Simon Norbert bizonyságtételét hall-
gathatták meg a résztvevők. A beikta-
tott tisztségviselőket elsőként dr. Szűcs
Zoltán, a Presbiteri Tanács leköszönő
elnöke, majd Szűcs Sándor, a Romániai
Magyar Baptista Gyülekezetek Szö-
vetségének alelnöke köszöntötte. Ez -
után Magyarország Kormányának
képviseletében Hegyi László egyházi
kapcsolatokért felelős helyettes állam-
titkár tolmácsolta Balog Zoltán minisz-
ter üdvözlő szavait, és Molnár Szabolcs,
Újpest polgármester-helyettese kö-
szöntötte az ünnepelteket.

A Magyaror-
szági Egyházak
Ökumenikus Ta-
nácsa és a társegy-
házak képviselői-
nek köszöntése
kö vetkezett: Stein -
bach József, a Du-
nántúli Reformá-
tus Egyházkerület
püspöke, Veres
Sán dor, a Du na -
melléki Reformá-
tus Egyházkerület
világi főjegyzője,
Krámer György, a
Magyarországi
Evangélikus Egy-
ház Országos Iro-

dájának igazgatója, dr. Kránitz Mihály,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának professzora,
dr. Khaled A. László, a Magyarországi
Metodista Egyház szuper intendense,
Kecser István, az Evangéliumi Pünkös-
di Közösség főtitkára, Ujváriné Szabó
Anikó, az Európai Baptista Nőszövet-
ség elnökének köszöntőit hallhattuk,
amelyek mind a testvéri kapcsolatok,
a keresztény egység, az egymás iránti
szeretet fontosságát hangsúlyozták.

Az „Ó, mily szép és mily gyönyö-
rűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek!” igék gondolatvilága mindvé-
gig visszaköszönt az énekekből, meg-
szólalásokból. Az egész délután során
felekezeti különbségektől függetlenül
tapintható volt a testvéri egység, az
egymás iránti megbecsülés.

Az ünnepséget követő fogadáson a
Vendéglátó, Idegenforgalmi és Keres-
kedelmi Baptista Középiskola és Szak-
iskola diákjai magas színvonalú szol-
gálatukkal, kiemelkedő munkájukkal
kivívták a vendégek nagyrabecsülését.

Baptista sajtószolgálat
(Fotók: Mészáros Péter)

Beiktatási ünnep... – Folytatás a címoldalról

Idén ősszel immár negyedik al-
kalommal indítjuk el egyéves lel -
kigondozói alapképzésünket Buda-
pesten.

Gyülekezeteinkben nemcsak
hitéleti, hanem életvezetési, párkap-
csolati és helyenként pszichés prob-
lémák is felmerülnek, ezért a lel -
kigondozás területén szolgálóknak
is szükségük van folyamatos kép-
zésre. A képzés elméleti és gyakor-
lati részből áll. Bibliai és lélektani is-
meretek átadásával segítséget nyújt
a személyes lelkigondozás végzésé-
ben, megismertet a beszélgetésveze-
tés alapelveivel, sőt iránymutatást
ad a feltárulkozó „helyzetkép” érté-
kelésében. Az elméleti oktatások
kéthavonta (szeptemberben, no-
vemberben, januárban, márciusban
és májusban) pénteken és szomba-
ton kerülnek lebonyolításra. A gya-
korlati foglalkozások időpontjait az
első hétvégén egyeztetjük.

A képzés helye:
1077 Budapest, Wesselényi utca

53. Baptista imaház.
A maximális csoportlétszám 18

fő, így a jelentkezési sorrendnek
fontos szerepe van! Jelentkezési határ-
idő: 2016. július 31. 

Bővebb információk honla-
punkon találhatók: http://
eleoseducation.com/hu.

A koordinátorok, Appel Ildikó (06
30 474 8982) és Horváth Márta (06 20
886 3837) szívesen adnak felvilágo-
sítást és válaszolnak a kérdésekre:
eleos@eleoseducation.com.

Szervező: Reimer Márta pasz -
torálpszichológus, házassági tanács-
adó, az Eleos-Education Nonprofit
Kft. ügyvezetője és a német Terápiás
Lelkigondozó Alapítvány magyarul
beszélő oktatója.

Örömmel várunk minden ér-
deklődőt!

kedves lelkigondozás
iránt érdeklődők!Hegyi László

egyházi kapcso-
latokért felelős
helyettes állam-
titkár

Szeverényi János, a 
Magyar Evangéliumi
Szövetség (Ali ansz) 
elnöke, a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház
missziói lelkésze hirde-
tett igét
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Gyülekezetünk életében évek óta
ismétlődő program az idősödő
nyugdíjas testvérek részére szerve-
zett autóbuszos kirándulás. Az uta-
zás szervezői mindig figyelemmel
és szívvel állítják össze a programot,
ismerve a csoport összetételét, fizi-
kai korlátait, életkorát. Igyekeznek
széppé és emlékezetessé varázsolni
az együtt töltött időt. Így volt ez má-
jus 5-én is.

Reggel 8 órakor benépesült az
imaház környéke a kirándulókkal, a
gyülekezet és a körzet nyugdíjasai-
val, a közösségünket látogató ven-
dégeinkkel. Ragyogó napsütésben,
jó hangulatban indult az 50 fős csa-
pat.

Autóbuszunk a Gödöllői-domb-
ság, majd Aszód érintésével hama-
rosan megérkezett a kartali imaház-
hoz. Szlepák Lajos és Rózsika tárt ajtó-
val fogadtak bennünket. Miután
megnéztük a barátságos imaházat,
meghallgattuk Szlepák testvér rövid
ismertetését a gyülekezet korábbi és
jelenlegi életéről, Sík Sándor Te Deum
című versével zárta a köszöntését.

Hajmássy Dezső testvérünk érde-
kes ismertetőt tartott a kiskartali
csillagvizsgálóról. Báró Podmaniczky
Géza 1886 nyarán Konkoly Miklós ter-
vei szerint obszervatóriumot építte-
tett a kiskartali puszta egyik tisztá-
sán...

Külön élmény volt hallgatni a
rögtönzött helytörténeti órát. Ének-
léssel, imádsággal zárult a látogatá-
sunk, és a továbbindulás előtt rög-
tönzött szeretetvendégségben is ré-
szesültünk.

(Kedves Rózsika és Lajos! Kö-
szönjük a finom, meleg pogácsát!)

A szokásos fényképezés után el-
köszöntünk vendéglátóinktól, és to-
vábbindultunk.

Füri András, a kirándulás szerve-
zője (egyik gyülekezetvezetőnk)
egész úton tájékoztatott a látniva-

lókról. Ismertette az érintett telepü-
lések történelmét. Így figyelhettük
utunk során a Cserhát hegyvonula-
tait, távolabb a Mátra magasodott.

Acsán áthaladva rövid időre
megálltunk, és Hajmássy testvér a
tőle már megszokott természetes-
séggel mesélte el a valamikor szebb
napokat látott acsai Prónay-kastély
történetét.

A rövid pihenő után hamar Penc-
re érkeztünk. A penci Jakus Lajos
Cserhátalja Falumúzeumot látogat-
tuk meg. Végh Józseftől, a múzeum
vezetőjétől megtudtuk, hogy a köz -
ség legrégebbi épülete ez a tájház.
Humorral fűszerezve mesélt a ház
és Petőfi kapcsolatáról. 

A múzeum egyik terme Evva La-
jos hagyatéka. Az 1851-ben született
színházigazgató, műfordító 1900-
ban vásárolta meg a penci kastélyt.
Azonnal bekapcsolódott a helyi köz-
életbe. Halála után értékes bútorait a
múzeumra hagyta. A kis tájház gyö-
nyörű csempekályhákat, egyéb fi-
gyelemre érdemes berendezéseket,
régi használati tárgyakat rejt magá-
ban.

Pencről Vácrátót felé vettük az
irányt. A gyülekezet finom ebéddel
vendégelte meg a csoportot. Ebéd
után bejártuk a szomszédos botani-
kus kertet.

Kedves idegenvezetőnk felhívta
figyelmünket a látnivalókra, türe-
lemmel válaszolt kérdéseinkre. Gyö-
nyörködhettünk a ritka növények-
ben, a sok szépségben.

Élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza. Különösen kedves alka-
lom volt az egyedülállók számára,
akik ilyen módon is élvezhették a
közösség áldásait.

Köszönjük a szép napot, a szer-
vezést, a gondoskodást, amelyen ke-
resztül ismét érezhettük a gyüleke-
zet felénk irányuló szeretetét.

Kovács Győzőné
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Ünnepélyes keretek között
vehették át végzős szakmunkás-
tanulóink bizonyítványaikat má-
jus 30-án a kisújszállási városhá-
za dísztermében megrendezett
szakmunkásavató rendezvé-
nyünkön.

Ám ennek a rendezvénynek
feledhetetlen közösségi élményt
adott, hogy Szász Veronika terüle-
ti igazgató és Demeter Jánosné, az
Illéssy Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke közösen nyújtották át
Balog Zoltán oktatásért felelős
miniszter pedagógusnap alkal-
mából adományozott Elismerő
Oklevelét az Illéssy Sándor Bap-
tista Gimnázium, Szakközépis-
kola és Szakiskola nevelőtestüle-
tének több évtizedes kiemelkedő
oktató-nevelő munkájuk, kimagas-
ló színvonalú szakmai munkássá-
guk, tanári és emberi példamutatá-
suk eredményének elismeréseként.
A kitüntetést a tantestület képvise-
letében az iskolavezetés vette át.

A díjátadás azonban ezzel nem
ért véget: Demeter Jánosné kura-
tóriumi elnök és Toldi Attila igaz-
gató Illéssy Sándor-díjak átnyújtá-
sával ismerte el Horváth Ferencnek,
a Horváth Kft. ügyvezetőjének,
valamint Radics Zoltán matemati-
ka–testnevelés szakos tanár úr-
nak az iskola fejlődéséért és fej-
lesztéséért végzett munkáját. 

Toldi Attila igazgató úr nyitó-
beszédét követően Kecze István
polgármester úr mondott kö-
szöntőt, majd Szabó Zoltán, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
képviseletében a megye, az or-
szág gazdasága számára jelképe-
sen átvette az ifjú szakembereket. 

Szász Veronika, a Baptista
Szeretetszolgálat területi igazga-
tója észhez és lélekhez szóló be-
szédében kívánt boldogságot az
ifjú szakmunkásoknak. 

Végzős diákjaink nevében Lé-
vai Richárd kitűnő eredményű gé-
pi forgácsoló tanulónk búcsúzott
az iskolától, diáktársaitól és ta-
náraitól. 

A HBH-trió fiatalos és dina-
mikus előadásával és Beyonce I
was here klipjével színezett ün-

(Folytatás a következő oldalon)

rákoscsabaimozaikSzakmunkásavató
és miniszteri elismerés

az illéssyben
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nepségünkön 81 ifjú szakmunkás
vette át szakmunkás-bizonyítvá-
nyát, illetve a sokak által igényelt
Europass-bizonyítványt. Több
gazdálkodó szervezet jutalmak-
kal és állásajánlattal ismerte el a
náluk töltött szakmunkásévek
alatti teljesítményt. 

A kisújszállási Illéssy Sándor
Baptista Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Szakiskola szak-
munkásavatója egyben a fizikai
dolgozók ünnepe is, a tisztessé-
ges, az újításokon töprengő, a
gondolkodó, s ezzel egyben a fej-
lődést, az emberi civilizációt elő-
revivő szakemberek dicsérete. 

Toldi Attila
igazgató

(Folytatás az előző oldalról)

Különleges hála és dicséret zengett
két napon át a Gyulai Baptista Gyüle-
kezet ünnepélyén. 125 esztendeje már
annak, hogy Gyulán is gyülekezeti for-
mát öltött hitelődeink szolgálata. A je-
les évforduló alkalmából a május
28–29-i hétvége jubileumi istentisztele-
teknek lett szentelve. 

Urunkat magasztaló karénekek és
hálával teli imák, költemények és sze-
retetteljes köszöntések hangoztak egy-
más után a szombat délutáni és a va-
sárnap délelőtti, délutáni istentisztele-
ten. Az ünneplő közösség soraiban
foglaltak helyet egykori és jelenlegi ta-
gok, helyi, környékbeli és távolról ér-
kező testvérek, gyulai testvéregyházak
és a városi önkormányzat képviselői. 

„Jeruzsálemet hegyek veszik kö-
rül, az Úr pedig körülveszi az ő népét
mostantól fogva mindörökké” –
idézte a zsoltárírót Matuz József, a
gyülekezet jelenlegi lelkipásztora. A
baptista közösség alakulásának tör-
ténetét pedig Perlaki Csaba gyüleke-
zetvezető mutatta be részletesen. A
fényképekkel, dokumentumokkal il-
lusztrált beszámolóban be lettek mu-
tatva a gyülekezet életét meghatáro-
zó lelkipásztorok, szolgálók, mér-
földkövek, és az is elhangzott, kik
azok a lelkipásztorok, teológusok,
akik valamikor eb-
ben a gyülekezet-
ben nőttek fel és
kaptak elhívást Is-
tentől az egész élet-
re szóló szolgálatra.
Az ar chív doku-
mentumok, fotók
és magazinok iránt
érdeklődők egy ki-
állítás keretében is
betekintést nyerhet-
tek történelmet író
Istenünk Gyulán
végzett munkájába. 

Urunk igéjét hir-
dették Papp János
egyházelnök, Kiss
Tibor Péter, a Kö -
rösvidéki Egyház-
kerület elnöke, Szlo-
vák Tibor egykori
gyulai lelkipásztor,
a vasárnap reggeli
áhítat során pedig
Huli Sándor lelki-
pásztor, egykori
gyulai gyülekezeti
tag buzdított hála-
adásra. 

Az énekkar hálaénekei mellett di-
csőítették még az Urat a gyülekezet
bibliakörös gyermekei, valamint az or-
gona, fúvós és furulyás szolgálatok. Bi-
zonyságtételek is elhangoztak olyan
gyülekezeti tagoktól, akik vagy ebben
a gyülekezetben élték le egész életü-
ket, vagy Gyulára költözésük, vagy
éppen megtérésük után vált ez lelki
otthonukká, és lettek a gyulai baptista
testvéri közösség szeretett tagjai. 

Emlékezés, ünneplés és hála-
szó... 

125 esztendő – mennyi hála, kö-
nyörgés, ima és áldás?! Hány száz
gyermek vált felnőtté, hány megtért
és bemerítkezett tag fordult meg,
hány ezer embert ért el valamilyen
módon Isten munkája az odaszánt
gyulaiakon keresztül?! És milyen
kegyelem, gondviselés vár még az
Úr népére, hisz bőséges az ígéret:
„...az Úr pedig körülveszi az ő né-
pét mostantól fogva mind örökké.”

A feltámadt Hősé legyen min-
den dicsőség az Isten Királyságát
építő gyulai gyülekezetért, a hitben
járó testvérekért, az elmúlt 125
évért és az előttünk álló pályáért! 

Patkás Rita

125 éves a gyulai Baptista gyülekezet
„…körülvesziazőnépétmostantólfogvamindörökké”

Május 28-án Hajdúböször-
ményben rendezték meg a Közép-
Európai Robotolimpiát, amelyen a
Baptista Szeretetszolgálat csapata
három robottal indult, és a diákok
ismét nagyszerű eredményeket
értek el.

Az idei kihívásra rekordszámú,
összesen ötvenhárom, többségé-
ben magyar általános és középis-
kolás diákokból álló csapat neve-
zett. A szlovákiai területről érkező
indulókkal a robotolimpia 2016-
ban nemzetközi szintre emelkedett
és hazánk legnagyobb robotikaver-
senyének számított. A robotok aka-
dályfutás, szumó, célba dobás,
súlyhúzás és labirintus verseny-
számokban mérkőznek egymással.
A legnagyobb kihívást az összetett
verseny jelentette, amelynek során
ugyanannak a robotnak kellett tel-
jesítenie minden számot úgy, hogy
szerkezete csak a célba dobáskor
volt módosítható. „Az eredmé-
nyes szereplés alapfeltétele a jó
konstrukció, illetve annak haté-
kony programozása”, mondta
Abán Csaba, a baptista robotikacsa-
pat felkészítője. „Az eredményhir-
detéskor csapatunk tagjai tizenegy
alkalommal állhattak dobogóra,
hiszen három arany-, öt ezüst- és
három bronzérmet szereztek. Az
összetett versenyben a dobogó
mindhárom fokát a Baptista Szere-
tetszolgálat robotikacsapatának
tagjai foglalták el.”

Forrás: baptistasegely.hu

ROBOTOLIMPIA 2016
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Balatonszemesen, ha az Úr
megsegít minket. 

Hogy miről lesz szó?

– Az Atya akaratáról, tervé-
ről.

– A szentség, a bűnbánat fon-
tosságáról.

– Jézus megváltó munkájáról
és ígéretéről.

– A Szent Szellemmel való be-
töltekezésről és a kegyelmi aján-
dékokról.

– Hogyan őrizhetjük meg Is-
ten Szellemének egységét a gyü-
lekezetben?

– Hogyan járhatunk a min-
dennapokban a Szent Szellem
uralma alatt?

Várunk téged is!

Adja meg az Úr, hogy megtel-
jünk erejével és tüzével ezen a
héten majd!

MABIM

idén is lesz ifjúsági
nagytábor!
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A Magyarországi Baptista Ifjúsági
Misszió (MABIM) azért dolgozik már
hosszú évtizedek óta, hogy az ifjúsá-
gok evangelizációs fókuszú, gyü le -
kezetkompatibilis és helyspe ci fi kus
munkát tudjanak végezni. Ennek ér-
dekében hívtak össze minden buda-
pesti és a környező baptista gyüleke-
zetekben szolgáló ifjúsági munkást,
vezetőt 2016. május 20–21-én a Veres-
egyházi Baptista Imaházba.

A regionális ifjúsági vezetőkép-
zés egyik vezérigéje ez volt: „Mert
nem szégyellem a Krisztus evangéliu-
mát, hiszen Istennek hatalma az minden
hívőnek üdvösségére, zsidónak először
meg görögnek.” (Róm 1,16)

A középpontban az evangélium
üzenete állt a két nap alatt.

Óriási öröm volt látni azokat a fi-
atalokat, akiknek tűz volt a szívé-
ben, égett az Úr Jézus Krisztus sze-
retetének tüze bennük, hogy el-
mondják a jó hírt, az evangéliumot,
amire minden meg nem tért ember-
nek égető szüksége van. Nem ma-
radhatott el a tanítás része sem, me-
lyet péntek este Pollák András tolmá-
csolt Isten igéjéből. Szólt arról, hogy
a gyümölcstermés hívő életünk so-
rán Isten nevét emeli fel, ahogyan
erről a János 15,8 is ír. Kiemelte to-
vábbá a magvető példázatából (Mt
13), hogy ha nem a tiszta evangéliu-
mot vetjük, láthatunk ugyan kezdeti
sikereket, de később kiderülhet,
hogy nem az evangéliumra tértek
meg az emberek, hanem egy jól
hangzó reklámszövegre.

Öröm volt szívünkben másnap,
mikor folytatódott a képzés, s érkez-
tek más Pest megyei baptista gyüle-
kezetekből is ifjúsági munkások és
lelkes, tanulni vágyó fiatalok, akik
készek voltak hitük mellé tudo-
mányt is „ragasztani”.

A szombati nap folyamán nem-
csak bent az imaházban voltunk, ha-
nem délután az utcán és
a környező városokban
(Veresegyház, Vác, Fót,
Őrbottyán, Gödöllő) is
lehetőségünk volt a dél -
előtt tanultakat alkal-
mazni, amikor Tóth Ben-
jámin és testvére, Tóth
Máté tanított a Szent-
írásból. Kiemelték töb-
bek között azt, hogy Is-
ten jogosan megbocsát
minden vétkező bűnös-
nek, és méltó a dicsőíté-

sünkre. Volt-e valódi bűntudatod,
megtérésed? Van-e benned vágy az
Isten megismerésére? Kész vagy-e
megtéréshez illő gyümölcsöket te-
remni Isten dicsőségére és az embe-
rek üdvösségére? Hangzottak töb-
bek között ezek a kérdések is előadó
testvéreinktől, akik rámutattak a
Biblia fényében a megtérés utáni
mindennapos gyümölcstermésre és
a Biblia tanításának alkalmazására a
hétköznapi életben.

Este, ahogy visszaérkeztünk a
városokból a képzésnek helyet adó
imaházba, hálával volt tele a szí-
vünk, mert éreztük és tapasztaltuk
megváltó, gondoskodó Urunk segít-
ségét és erejét, s ezáltal felbátorodva
tudtuk elmondani az evangéliumot
azoknak, akikhez odamentünk. Bár
voltak köztünk „félénk tanítvá-
nyok” is, de nagyszerű tudnunk,
hogy „nem a félelemnek lelkét adta ne-
künk az Isten, hanem az erő, szeretet és
józanságnak lelkét” (2Tim 1,7).

A képzés záró motívumaként le-
hetőségünk volt mindannak érdek-
feszítő átadására is, amit az utcai
evangelizációk során tapasztaltunk.

Számomra nagyon hasznos volt
ez a regionális ifimunkásképzés. Jól
összeszedett gondolatok és tanítá-
sok voltak, valamint látszott a szer-
vezésen és az előadásokban is, hogy
sok munka és imádság előzte meg a
találkozót. Különösen tetszett, hogy
más-más szempontból közelítették
meg az evangéliumot és annak fon-
tosságát, szemléltetését előadó test-
véreink. A képzés elején, de a végén
is, szombat este épültünk, bátoro-
dott a szívünk, és meg vagyok arról
győződve, hogy nagyon fel tudja
használni Isten az őt szolgálni kész,
szerető és engedelmes gyermekeit,
akár még fiatalon is.

Sápi Máté

„megtapasztaltam isten erejét:
az evangéliumot”
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h i r d e t é S

Különleges pünkösdre gyűlhet-
tünk össze Isten házában. A megígért
Pártfogó eljövetele mellett egy csöpp
kis ajándék bemutatását is ünnepel-
tük. „Megvan az ideje a születésnek...”
(Préd 3,2a) Félelem nélkül tekinthe-
tünk a nem emberi időzítések szerint
történő dolgok elé is. Kovács Panna
majd egy hónappal korábban látta
meg a napvilágot. Hálásak vagyunk,
hogy egészségesen érkezhetett a Ko-
vács családba második kislányként. Ré-
vész Lajos lelkipásztor a 84. zsoltár 5–6.
versével köszöntötte a lelkipásztorcsa-
ládot, Kovács Dánielt és Gabit. Imában
kértük Isten segítségét és bölcsességét

az életükre. A gyülekezet nőtestvérei
nevében Révész Szilvia, a baba-mama
klub nevében Humli Linda köszöntött.

Mátrai Magda (Fotó: Schmidt Attila)

Megvan az ideje a születésnek
gyermekbemutatás Székesfehérváron

2016. június 19-én délután 3 óra-
kor a Nap Utcai Baptista Gyülekezet
kápolnájában (1082 Budapest, Nap
u. 40.) Izgalmas kérdések a Biblia fényé-
ben sorozatcímmel előadás hangzik
el, amelynek címe:

Az ezeréves békeország
– A sátán ideiglenes kiiktatása
– Krisztusnak és mártírjainak uralma
– Góg és Magóg
– A feltámadás és az utolsó ítélet

Előadó: Prof. Dr. Almási Tibor, a
Baptista Teológiai Akadémia rek-
tora.

Énekel: a Baptista Teológiai Aka-
démia kamarakórusa. 

Vezényel: dr. Almási Kornél Zsolt
karnagy, a BTA művészeti rek tor he -
lyettese.

Minden, téma iránt érdeklődőt
szeretettel várunk!

Kérjük, hívja meg ismerőseit, ro-
konait és barátait is.

Az előadó könyvei 50%-os en-
gedménnyel a helyszínen megvásá-
rolhatók.

meghÍVÓ
Izgalmas kérdések
a Biblia fényében

Vízszintes: 1: A megoldás első része;
10: Hely a pusztában, ahol a vándorló
nép siránkozott, és az Úr tüze meg-
égette a tábor szélét; 11: Hamis, talmi;
12: Visszafelé: Paleolitik; 13: A legna-
gyobb madár; 16: Dél-ázsiai ország;
19: Rendőrség, idegen nyelven; 20: A
megoldás második része; 22: Óbudai
Egyetem; 23: Kálium vegyjele; 24:
Ruth és Boáz fia; 25: Litvánia autójele;
27: Sámuel anyja; 29: Jézus őse; 32: Ki-
ejtett mássalhangzó; 33: Üres tál!; 35:
Szívvizsgáló műszer; 36: Részben hoz-

tam!; 38: Cetli kö-
zepe!; 40: NRS; 41:
Pál munkatársa,
aki köszöntését
küldte a római
gyülekezetnek; 45:
Sziklaüreg része!;
46: Liter

Függőleges: 1:
Centrum; 2: A ku-
tya rokona; 3: Dá-
vid egyik fia; 4:
Esetlenül késő!; 5:
Irodalmi; 6: Raga-
dozó madár; 7: Ta-
nuló; 8: Tönkre-
megy; 9: Nemzet;
10: A megoldás har-
madik része; 14: Taj-
van sportjele; 15:

Igeképző; 17: A héber naptár tizen -
egyedik hónapja; 18: ZLÉ; 21: Gyerek-
dal része!; 26: … Károly, magyar kémi-
kus; 28: Látva; 30: Észak ellentéte; 31:
Megtréfál (Az első magánhangzó éke-
zettel); 34: Balti nép; 37: Nagy teret el-
foglaló, bő; 39: A puska vastagabb vé-
ge; 42: Sir-…; 43: A mindenség egy da-
rabja!; 44: Zeptogramm

Összeállította: Asztalos Bogdán

Szeptember végéig várjuk a megfej-
téseket a szerkesztőségbe!

keresztrejtvény

Szűcs Laura misszionáriustól
„Nem hosszabbíthatom meg a ví-

zumomat, pár napon belül el kell
hagynom az országot. Elhagyom, de
reményeim szerint csak egy rövid idő-
re. Kérlek, imádkozzatok, hogy meg-
kapjam a vízumot! Ha megkapom, ak-
kor minden gond nélkül az országban
maradhatok. Arra még nincs forgató-
könyvem, hogy mi lesz, ha nem ka-
pom meg.”

i m A k é r é S
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A Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskola végzős, valamint a
felnőttképzésben részt vett diákjai-
nak kiállításán jártam. A művészeti
intézet a Deák 17 galériában zárta a
237. tanévét.

A kiállítók között a balatonsze-
mesi gyülekezet tagja, Csóka Boglár-
ka is ott volt. A képei keletkezéséről
írja: „Vizsgamunkámban képsoro-
zatot készítek a Képző- és Iparmű-
vészeti Szakközépiskola és Kollégi-
um néhány diákjáról, az iskola és a
kollégium jellegzetes tárgyi világá-
ról. Az iskolát Pesti Rajziskola né-
ven 1778-ban Mária Terézia alapítot-
ta. Elsősorban iparostanoncok rajzi
képzése folyt, az 1890-es évektől
már női szakosztályok is megjelen-
tek. A századfordulóval a nők ará-
nya az iskolában már 10% volt. Je-
lenleg a tanulók döntő többsége
lány, ami az iskolát is meghatároz-
za, ezért lány diákokról készítek
portrékat. Fontosak számomra a
különös karakterek, személyiségek.
A kollégium szerves része az iskolá-
nak, ezért a tárgyfotók erre a közeg-
re is utalnak. Szeretném az iskola
belső életét képekben megmutatni,
amelyek nem a képzésre reflektál-
nak. A képeket középformátumú
fényképezőgéppel, természetes
fénnyel világítva készítem. Ez a fo-
tográfiai eljárás lehetővé teszi a fo-
tográfus és a modell közti sajátos és
közvetlen viszony megteremtését,
amely újabb jelentésréteggel ruház-
za fel a képet. Az elkészült anyagot
kiállítás formájában, nyomatokként
szeretném megmutatni.” A kiállí-
tást, amely 2016. június 25-ig megte-
kinthető, dr. habil. Csanádi Judit DLA,
egyetemi tanár nyitotta meg.

Mórocz Márk

A történelmi bizottságok idei kö-
zös tanácskozására május 11-én került
sor Nagyváradon. Erre az alkalomra a
bizottsági tagok és az elcsatolt terüle-
tek magyar baptista gyülekezeteit
képviselő történész testvérek mellett a
Magyarországi Baptista Egyház és az
erdélyi szövetség vezetőségének kép-
viselői is hivatalosak voltak. Az
együttlét a 2017-es jubileumi esztendő
előkészítésének jegyében zajlott.

A tanácskozás kezdetén Kiss Lehel,
az erdélyi Történelmi Bizottság elnöke
az Eszter 6,1-en alapuló rövid elmélke-
déssel buzdította imára a résztvevő-
ket. Ezt követően dr. Mészáros Kálmán,
a magyarországi Történelmi Bizottság
elnöke és a BTA egyháztörténeti tan-
székének vezetője ismertette az idei
országos választó közgyűlésre írt
mint egy húszoldalas beszámolójának
lényegesebb pontjait. Az elmúlt négy
évben történt események ismertetésén
túl elmondta azt is, hogy a közeljövő-
ben több a reformáció 500. évforduló-
jához kapcsolódó tudományos konfe-
renciát, gyülekezeti megemlékezést és
egyháztörténeti tanulmányutat ter-
veznek a reformáció vezéregyéniségei
életének és az anabaptista mozgalom
kibontakozásának jelentősebb állo-
máshelyein.

Bereczki Lajos levéltári igazgató hét
előkészület alatt álló, történelmi témá-
jú kiadványról szólt, míg Papp János,
az MBE elnöke azokról a lehetőségek-
ről, amelyek a jövőben segíthetik be-
vinni a köztudatba a baptista jelenlétet
és értékeket. Ilyen lehetőség többek
között a Reformáció Emlékbizottság-
ban való résztvétel, az októberben Bu-
dapesten megtartandó baptista művé-
szeti konferencia, kiállítások szervezé-
se, valamint a baptizmus történetének
bemutatása egy repre-
zentatív, egyháztörté-
nelmi könyvsorozat-
ban.

Bacsó Benjámin
amellett, hogy doktori
disszertációján dolgo-
zik, baptista témájú elő-
adásokat tart a Dokto-
randuszok Országos
Szövetségének konfe-
renciáin.

A Felvidék képvise-
lőjeként Dóczé Bálint el-
mondta, hogy Szlováki-
ában nagy szükség van
arra, hogy a gyülekeze-
tek még többet megtud-
janak az anabaptista
mozgalomról, és hogy

felkarolják a még megmenthető ana-
baptista emlékhelyek ügyét.

2017-ben lesz 100 esztendeje, hogy
Kornya Mihály az Úrhoz költözött. Az
erről való méltó megemlékezés kap-
csán az erdélyi Történelmi Bizottság
számos javaslatot tett a szövetség el-
nökségének. Az elnökség válaszleve-
lét Kiss Lehel ismertette, majd beszélt
a munka alatt álló kiadványokról és
egyéni kutatásairól is. Dr. Kovács József
a „Patak a száraz tájon” című, az erdé-
lyi ébredést tárgyaló kötetének fogad-
tatásával kapcsolatos pozitív tapaszta-
latait osztotta meg a jelenlévőkkel. Kiss
Zoltán bihardiószegi lelkipásztorként a
Kornya-év előkészítésében vállal sze-
repet.

A Kornya-év nyitó istentisztelete a
tavasz folyamán, 2017. április 1–2-án
Nagyszalontán, a záróalkalom pedig
az ősz folyamán, 2017. október 15-én
Bihardiószegen lesz megtartva a jaka-
bi feltételek mellett. Kelemen Sándor To-
mi (Szalárd) levéltáros a Kornya-csa-
ládfa minél részletesebb összeállításán
dolgozik, ami együtt jár a Kor nya Mi-
hállyal kapcsolatos eddigi téves infor-
mációk kijavításával is. A késő dél -
utánba nyúló alkalom végén Borzási
Pál szövetségi főtitkár szolgált rövid
igei üzenettel a Préd 7,10 alapján.

A találkozó folyamán is azt a tényt
tartottuk szem előtt, hogy magyar
baptista közösségünk a történelem
Urától hatalmas, drága örökséget ka-
pott, amit meg kell őrizni és továbbíta-
ni a következő nemzedékeknek. Elő-
deink elszántsága a Krisztus követésé-
ben és szolgálatban való buzgóságuk
számunkra hálaok, serkentő példa.
Nézzünk életük végére, és kövessük
hitüket!

Kiss Lehel

történelmi bizottságok tanácskozása nagyváradonnők a
képzőművészetben

Kiss Zoltán (Erdély), Bereczki Lajos (Mo.), Bacsó 
Benjámin (Mo.), dr. Mészáros Kálmán (Mo.), Dóczé

Bálint (Felvidék), Kiss Lehel (Erdély), Papp János
(Mo.), dr. Kovács József (Erdély), Kelemen Sándor 

Tomi (Erdély), Borzási Pál (Erdély)
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