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A hét igé je
„Nem is fog meginogni sohasem,

örökre emlékezetes lesz az igaz.”
(Zsolt 112,6)

A hét gon do lA tA
A keresztény vértanúk napján

emlékezzünk azokra, akik az életük
feláldozásával is kitartottak korábbi
döntésük mellett. 

Tudjuk, hogy létezik a mártí-
romság kegyelmi ajándéka, de csak
azok kapják meg, akik egyszerűbb
élethelyzetben is kitartottak az álta-
luk jónak tartott döntéseik mellett.
Hiszen a minden útjában állhatatlan
ember nem remélhet semmit sem az
Úrtól (Jak 1,6–8). Hogyan ismer a
környezeted? Kitartó vagy az erköl-
csi és hitbeli döntéseidben, vagy
gyakran meginogsz a pillanatnyi
anyagi vagy erkölcsi érdekek miatt?
Érdemes figyelni mások vélemé-
nyére, mert mind annyian hajlamo-
sak vagyunk önmagunk becsapásá-
ra. Sokszor másokat bélyegzünk
meg, pedig önmagunkat kellene
megvizsgálnunk, mert az elítélés
mögött gyakran a saját gyengesé-
günket igyekszünk palástolni.
Könnyebb a másikban elítélni az
emberi gyengeséget és bűnt, mint
beismerni önmagunk előtt a sajá-
tunkat. Egyikünk sem szeret csalód-
ni önmagában. Ennek eléréséhez
két út vezet: az egyik a látszatmeg-
oldás, úgy tenni, mintha minden
rendben lenne; a másik sokkal nehe-
zebb, addig harcolni önmagammal,
míg sikerül megállnom minden kö-
rülmények között az Úr segítségé-
vel. (Tenkely Béla)

A hét gyAkorlAtA
Naponta foglalkozzunk olyas-

mivel, amit kevésbé szeretünk, és
tartsunk ki ebben!  

A hét imájA
Urunk, add, hogy kitartóak le-

gyünk értékeinkben és döntése-
inkben, és erre bátorítsunk máso-
kat is! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóHit és pedagógia konferencia

Június 4-én tartott konferenciát
egyházunk a Baptista Szeretetszolgá-
lattal és a Baptista Oktatási Központtal
közösen a gyermekekkel és ifjúsággal
foglalkozók részére a szigetszentmik-
lósi imaházban.

Papp János egyházelnök köszöntő
beszédében felolvasott egy részletet a
Pesti Napló 1928. márciusi számából,
amelyben Móricz Zsigmond számol be
a karcagi baptista templomban szer-
zett élményeiről. (A cikket a Jó Pásztor
is közreadta 2012-ben.) Felmerül a kér-
dés, mit tapasztal ma egy ember, aki
betér egy baptista imaházba. A félel-
metes Istent, vagy a jóságos, szerető,
megszólítható Istent? Olyanokat, akik
értéknek látják a közösséget, az időse-
ket és a kicsinyeket egyaránt? Meyer
Henrik már a kezdetekkor vasárnapi
iskolákat indított. Eleve jellemző a
baptistákra, hogy a gyülekezeti közös-
ségben is szeretnének impulzusokat
adni a gyerekeknek, kicsit árnyalva a
társadalmi hatásokat: „a neki megfele-
lő módon” továbbadni az evangéliu-
mot. Szembe kell nézni azzal a tény-
nyel, hogy iskoláinkban a gyerekek a
mai társadalomban bekövetkező rom-
bolás következményeitől szenvednek,
de főleg hiányokkal (érzelmi, mentális
stb.) küzdenek. Hiánycikk a jó minta.
Akik kaptunk lehetőséget, szolgálatot
Istentől, kötelességünk továbbadni a
szeretetet, értékeket és igazságokat,
példákat a Szentírásból. Nem tolhatjuk
másra a felelősséget! Felelősek va-
gyunk a családban, a közösségben, az
oktatási intézményeinkben levőkért.
Az egyház jövőképe, hogy egyrészt a
gyülekezetekben, az oktatási intézmé-
nyekben, a gyermekmissziós munka-

csoporton keresztül, a családban is
szeretnénk segítséget nyújtani. „Ti
vagytok a világ világossága. Nem rejthető
el a hegyen épült város.” (Mt 5,14) Elő
fog bukkanni ez az érték, ha előre nem
is látjuk, mikor. 1928-ban az úgyneve-
zett „parasztegyházak” közé sorolták
a baptistákat. 2011-ben az egyházak
között nálunk a legnagyobb a felsőfo-
kú végzettséggel rendelkezők aránya.
Elődeink jól adták át az értékeket. A
köszöntést követően Durkó István
imádkozott a családok, a nemzet jövő-
jéért.

A következő blokkban Steiner József
elgondolkodtató előadását hallhatták
a résztvevők a kiválóvá válás útjairól,
kritériumairól. Hívő emberként a leg-
magasabb szinten kell végeznünk a
szolgálatunkat, hivatásszerűen. A hi-
vatás szó magában foglalja, hogy Vala-
ki hívott minket a szolgálatba. Ahhoz,
hogy felfedezzük elhívásunkat, három
dolgot kell megvizsgálnunk: szenve-
déllyel, lelkesedéssel végezzük-e az
adott dolgot, megvan-e bennünk a
hozzáértés, szakmai megalapozottság,
karizma, illetve szükségszerű-e, hogy
azzal a dologgal foglalkozzunk. A ta-
nulás és a munka is lehet élvezetes, fel-
töltő tevékenység, még akkor is, ha
vannak nehezebb időszakok. Akkor
jó, ha maga a tevékenység okoz örö-
möt. A 139. zsoltár igéi alapján tudhat-
juk, hogy egyediek vagyunk, céllal te-
remtve! 

A következő előadást dr. Kodácsy-
Simon Eszter evangélikus teológus, a
valláspedagógiai tanszék adjunktusa
tartotta a keresztény nevelésről. Az

(Folytatás a 191. oldalon)
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2016. június 3-án a városi pe-
dagógusnap keretében köszöntöt-
te a város vezetése a kisújszállási
intézmények pedagógusait. Tatár
Zoltán alpolgármester úr köszön-
tője után Ari Katalin közgazdász
tanárnő, iskolánk pedagógusa
Arany János Pedagógiai, Kulturá-
lis, Művészeti Díj önkormányzati
elismerésben részesült. A keres-
kedelmi képzésünkben 2008 óta
dolgozó kolléganő munkája so-
rán arra törekszik, hogy tanuló-
ink szakmaszerető szakemberek-
ké váljanak, akik ismerik mester-
ségük csínját-bínját, s megállják
helyüket a munka világában. Di-
ákjait eredményesen készíti fel a
különböző szakmai versenyekre
is. Kiemelendő, hogy az irodalom
iránti szeretete kapcsán több ta-
nulót készített fel különböző sza-
valóversenyekre, s maga is szíve-
sen mond verset ünnepségeken.
Ari Katalin kiváló kolléganő, aki-
vel öröm együtt dolgozni, gratu-
lálunk kitüntetéséhez!

A városi ünnepségen közösen
búcsúzunk el a nyugdíjas éveiket
megkezdő pedagógusoktól is. Is-
kolánkból decemberben Csiki Má-
ria gyógypedagógus-logopédus
tanárnő, augusztustól pedig Mo-
noki Kálmánné könyvtáros tanár-
nő kezdte/kezdi meg nyugdíjas
éveit. Több évtizedes pedagógusi
munkájuk elismeréseként mind-
ketten átvehették a Pedagógus
Szolgálati Emlékérem miniszteri
elismerést. Köszönjük az iskolá-
ért végzett elhivatott munkáju-

(Folytatás a következő oldalon)

Arany jános Pedagógiai
díjat kapott 

Ari katalin tanárnő Régi kedves hagyo-
mány éledt újjá gyülekeze-
tünkben 2016. június 5-én.
A baptista énekkarok kö-
zött régi hagyomány, hogy
időnként meghívjuk egy-
mást szolgálni. Most is ez
történt. Ez alkalommal a
Kémeri Baptista Gyüleke-
zet énekkara és fúvószene-
kara volt a vendégünk. 

Mind a délelőtti, mind a
délutáni alkalom kezdetén
a fúvószenekar énekei hívogatták az
érdeklődőket az imaházba. 

A szolgáló csapatot Király Tibor
ügyintéző lelkipásztor kísérte el felesé-
gével.

Király testvér délelőtt Lukács evan-
géliuma 18. részéből olvasta fel azt az
igeszakaszt, amikor két ember ment
fel a templomba imádkozni: egy fari-
zeus és egy vámszedő. Az imádság Is-
ten házában nekünk is kiváltság. Anna
is szomorú szívvel érkezett a temp-
lomba, de miután kiöntötte szívét az
Úrnak, úgy ment el, hogy arca többé
nem volt szomorú. A felolvasott ige-
szakasz alapján a farizeus amikor
imádkozott, nem Istenhez hasonlította
magát, hanem egy másik emberhez. A
vámszedő viszont elismerte Isten előtt,
hogy ő egy bűnös ember. Nehéz szív-
vel, töredelmes lélekkel ment Isten elé.
Isten előtt kedves a töredelmes, bűnbá-
nó lélek. A bűnbánat Isten ajándéka.
Minden lelki megmozdulás ezzel kez-
dődik. „Isten, légy irgalmas nekem,
bűnösnek” – így imádkozott. Addig
nincs bűnbocsánat, amíg nem visszük
vétkeinket a kereszthez. A vámszedő
imája hitből fakad. Tudta, hogy ha tö-
redelmes szívvel közeledik, Istennél ir-
galmat fog nyerni. A bűnbánónak nem
kell ítéletre mennie, mert minden bű-
nös ember számára van kegyelem. Is-
ten kegyelme egyben esély az újrakez-

désre. A bűnbánó ember új emberként
ment haza. Nem hagyta hitét a temp-
lomban, hanem hazavitte. A kegyelem
ideje most van. Most még a kegyelem
napja fénylik, de eljön az idő, amikor
az igazság napja fog fényleni. Ekkor
már nem lesz lehetőség megtérni. A
kegyelem elfogadásának ma van itt az
ideje.

A délelőtti alkalom közös úrvacso-
rával zárult. Jó volt „Atyánk trónja
előtt együtt esengeni” határok nélkül.

Mind a délelőtti, mind a délutáni
alkalmon több kedves ismerős és szá-
munkra új énekkel örvendeztetett meg
bennünket az énekkar és a zenekar.

Ezenkívül jó volt élő bizonyságté-
teleket is hallgatni. Beszéltek hitükről
idősebbek, fiatalabbak, olyanok, akik
hívő családból származnak, de olyan
bizonyságtevő is volt, aki úgy talált rá
Krisztusra, hogy a szülei nem élik meg
vallásukat. Többen elmondták, hogy
minket, hívőket sem kerülnek el a pró-
bák, de Isten mindenkor, mindenhol
ott van. Ezentúl annak ellenére, hogy
hívők vagyunk, mi magunk is meg-
botlunk, de mindig ott az újrakezdés
lehetősége. 

Egyik testvérünk meggyőződéssel
mondta, hiszi, hogy a vendégek beosz-
tását is a Szentlélek vezette. Ezt én is
így éreztem, amikor vendégül láthat-
tam kedves fiatal testvéreimet.

AKémeriBaptistaGyülekezeténekkarának
ésfúvószenekaránakdebreceniszolgálata
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A II. hatvani esélyegyenlőségi
napon, június 10-én Szabó Balázs
gospelénekes közreműködésével
Steiner József, az idén 20 esztendős
segélyszervezet missziós igazga-
tója „A Baptista Szeretetszolgálat
missziója a nehéz helyzetben lé-
vőkért” címmel tartott előadást az
esemény vendégei előtt, majd
Horváth Ri chárd, Hatvan polgár-
mestere köszöntötte a résztvevő-
ket. Az esélyegyenlőségi napon
műsort adtak a Baptista Szeretet-
szolgálat Hegymenet Klubja
Szenvedélybetegek és Fogyatékos
Személyek Nappali Intézményé-
nek ellátottai. A rendezvény má-
sodik felében értékelték az esély-
egyenlőség témájában kiírt pályá-
zatokat, volt „láthatatlan”, fotó- és
rajzkiállítás, filmbemutató, de ki
lehetett próbálni a kerekesszékes
ügyességi pályát is.   

Forrás: baptistasegely.hu

A Baptista 
Szeretetszolgálat
bemutatkozása

hatvanban

kat, s jó egészséget kívánunk szá-
mukra!

A díszteremben megrendezett
ünnepségen elismerték az iskolák
legkiválóbb versenyeredményt el-
ért tanulóit és felkészítő pedagó-
gusaikat. Az Illéssy-iskolából 23
diák és kilenc pedagógus könyv-
jutalmának és oklevelének átadá-
sára került sor. Eredményeikkel
nagyban hozzájárultak tanévünk
szép sikereihez. Köszönöm lelki-
ismeretes munkájukat.

Toldi Attila
igazgató

előadó a Biblia kijelentései alapján kö-
zelítette meg a nevelés részterületeit,
amelyek egymást kiegészítve alapoz-
zák meg egy tanítvány, egy gyermek
komplex felkészítését az életre és a
szolgálatra. Így fontos egyrészt a ta-
pasztalati tudás átadása (az esemé-
nyek együttes megélése), a hagyomá-
nyok átörökítése, a gyermeket „kísé-
rő” személy (azaz a mai értelemben
vett pedagógus) kiléte, illetve a konk-
rét tények, adatok megismertetése. A
Bibliában pontos útmutatást találunk
arra, hogy ismertessük meg a gyer-
mekkel az Istenhez való tartozást, Is-
ten szeretetét. Mindezzel elősegíthet-
jük, hogy a gyermek Istent dicsőítő éle-
tet élhessen. A keresztény nevelés soha
nem lehet önmagáért való kibonta-
koztatás, ezért fontos pontosan meg-
határozni, milyen céllal veszünk át is-
kolákat.

A tartalmas előadást követően Sza-
bó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat
oktatási igazgatója és Paróczi Zsolt, a
Baptista Oktatási Központ vezetője az
oktatás területén jelenleg zajló folya-
matokat mutatták be a közönségnek.
A baptista iskolákban törekednek az
inkluzív nevelésre, ahol nemcsak a le-
maradók felzárkóztatása a fontos, ha-
nem ugyanilyen súllyal foglalkoznak a
tehetséges gyerekek támogatásával és
az iskolák úgynevezett tehetségpon-
tokként való működtetésével. Min-
denki tehetséges valamiben! Ezután
Dan Tiborné Zentai Márta a 4–8. osz-
tályos bibliaismeret-tankönyv kidol-
gozásának hátteréről beszélt. A bib-
liaismeret-tankönyv felekezetközi,
evangéliumközpontú és életkorhoz
igazítottan ismerteti meg a tanulókkal
a Biblia világát. Varga Attila történész

beszámolt az érettségi alapterv előké-
születeiről, amely a középiskolai bib-
liaismeret tananyagra épül. A lineáris
megközelítés helyett célravezetőbb a
tematikus megközelítés a tananyag
jobb megértése érdekében. Sok hívő
embernek gondot okoz a tudomá-
nyosság és a hitbeli ténymegállapítá -
sok különválasztása, pedig a tudo-
mány megállapításai nem zárják ki a
Biblia igazságait, csak más dimenzió-
ban kell azokat értelmezni. Szemáncsik
Jaroszláv iskolalelkész bátorító gondo-
latai, örömteli tapasztalatai biztatták
az iskolákban tanítókat, miért érdemes
végezni a szolgálatot! Szilágyiné Sinka
Zsuzsanna, a nyírbogdányi Kazinczy
Ferenc Baptista Óvoda, Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatója lélekemelő mondatai rávilágí-
tottak arra, milyen fontos életünk nagy
kérdéseire megkeresni a válaszokat. A
Baptista Oktatási Központ szekciójá-
ban Barbarics Péter az önkéntesek fon-
tos munkáját, szolgálatát emelte ki,
valamint Benedek Zalán beszélt a
Márk-drámáról, amelyben különleges
módon kerülhetnek közelebb Isten-
hez, az evangéliumhoz a benne részt
vevők. Az alkalom Paróczi Zsolt lel-
kész áldáskérő imádságával zárult.

A konferenciára 19 településről jöt-
tek küldöttek a különböző intézmé-
nyekből. A Tahi Dicsőítőcsoport pedig
kiváló zenei élménnyel ajándékozta
meg a résztvevőket.

(Az eseményről felvételt készített az
MTVA stábja, a beszámoló a Baptista Ma-
gazinban látható augusztus 21-én a Duna
Televízió műsorán.)

Kovács Viktória

hit és pedagógia konferencia – Folytatás a címoldalról

A délutáni alkalmon Dobozi Zol-
tán elöljáró testvér a 32. zsoltárból
olvasott köszöntésül igét. Minden
ember szeretne boldog lenni, mégis
annyi a boldogtalan ember. Az Igé-
ben világos választ kapunk ennek
miértjére: az emberek többsége nem
jó helyen keresi a boldogságot. A fel-
olvasott zsoltárrészben az ige tisztán
megmondja, hogy kik a boldogok.
„Boldog, akinek hűtlensége megbocsát-
tatott, vétke eltöröltetett.” Isten nem
nézi el a hamisságot, mert ugyan ke-
gyelmes, de igazságos az Úr. Viszont
jöhetünk az Úr Jézushoz, aki hű és
igaz, hogy megbocsássa bűneinket.
Aki elfogadja Jézus áldozatát, annak
elfedeztetnek a bűnei.

Király testvér délutáni igehirde-
tésének alapjául Ézsaiás 12. részéből
olvasta az igét. A felolvasott igesza-

kasz Isten népének egy Istent dicső-
ítő éneke. Nem mindegy, hogy mi-
ről énekelünk. Énekeinknek mindig
a szabadítás örömét kell hirdetniük.
Azt, hogy akin az Úr könyörül, az
átmegy a halálból az életre. Az Is-
tent dicsőítő ének alaphangja az
öröm. Isten népének öröme abban
gyökeredzik, hogy fel van írva ne-
vünk a mennyben. A hívők éneké-
nek jellemzője még a fokozódás, ki-
teljesedés. De ez a kiteljesedés a
mennyben lesz teljes, amikor mind -
annyian együtt fogjuk imádni Iste-
nünket. 

Kedves kémeri testvéreink, Isten
áldja életeteket és szolgálatotokat!
Köszönjük, hogy megörvendeztet-
tetek minket jelenlétetekkel és szol-
gálataitokkal!

Kövesdi Anikó

(Folytatás az előző oldalról)



2016. június 12-én megint ünnep
volt a Vecsési Bárka Baptista Gyüle-
kezetben. Két testvérünk vallotta
meg hitét és követte Krisztus példá-
ját a bemerítkezésben.

Kálmán Nándorné Borika öt évvel
ezelőtt került kapcsolatba a gyüleke-
zettel, amikor egy nyári patchwork-
táborra jelentkezett. Senkit nem is-
mert, de szeretett volna varrni tanul-
ni és szép holmikat készíteni. Nagyon
nehéz élethelyzetben volt, hiszen ön-
hibájukon kívül súlyos anyagi vál-
ságba kerültek. A varrás nem na-
gyon haladt, viszont másfél nap
után sírásra fakadt az őt terhelő gon-
dok miatt. Elmondása szerint innen-
től kezdve mindenki vele foglalko-
zott. Ez a figyelem és szeretet volt
az, ami megragadta és ott tartotta a
Bárkában. Egyre több programon
vett részt (patchwork-klub, női bib-
liatanulmányozás, ószövetségi bib-
liatanulmányozás, istentiszteletek),
és egyre többet hallott és értett meg
Krisztus megváltó munkájából.

Férje, két lánya, négy unokája
van, szeretetre méltó anya és nagy-
mama, elégedett nyugdíjas, ismerő-
sei által szeretett és nagyrabecsült
emberként mégis szembesülnie kel-
lett azzal, hogy valami hiányzik az
életéből. Hosszú és fájdalmas harc
volt számára, hogy valósággá váljon
életében az ige: „...bocsásd meg vét-
keinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek.”
Többen okoztak neki olyan sebeket,
amelyekkel embert próbáló feladat
volt szembenéznie. A legsúlyosabb
talán a „whiskys” néven elhíresült
bankrabló esete volt, aki halálosan
megfenyegette egyik bankrablása
során (abban a bankfiókban volt
pénztáros), majd röviddel azután
médiasztárrá lépett elő. Öt év keser-
ves harc árán végül Borika felismer-
te, hogy meg kell bocsátania neki, és
mindenki másnak is, akik ártottak
neki, hogy szabaddá válhasson. Mi-
után ezt sikerült megtennie, megis-
merte azt a békességet, ami minden
értelmet meghalad. Új életet nyert
Jézus Krisztusban, és 63 éves korá-
val példát mutatott családja és a
gyülekezet számára. Példája ő an-
nak, hogy Jézus Krisztus nem mond
le rólunk, még ha évtizedekig kell is
zörgetnie, és hogy addig kell vála-
szolni az ő hívására, míg nem késő.

Makkos Eszter négy éve került
kapcsolatba a gyülekezettel, amikor
a frissen alakult ifjúsági klubba el-
hívták barátai. Itt még több barátra

tett szert, és a közösség vonzereje, a
csapat szeretete is elősegítette, hogy
állandó taggá váljon. Mindig is hatá-
rozott egyéniség volt, célokkal,
konkrét elképzelésekkel az életére
nézve, és azon fáradozott, hogy eze-
ket valóra váltsa. Szerető család, ki-
egyensúlyozott háttér, jó tanulmá-
nyok, stabil kapcsolatok jellemezték,
ezért is elégedett meg azzal, hogy
egyfajta „vasárnapi kapcsolatot”
épít ki az Istennel.

Tudta, hogy Isten többet akar, és
élvezte is azokat az alkalmakat, ami-
kor a gyülekezetben volt, de volt egy
saját jövőképe, elégedett volt önma-
gával és a körülményeivel, és nem
vágyott többre. Egészen addig így
volt ez, amíg Isten meg nem engedte,
hogy az önmaga köré épített „bás-

tyák”, amelyek számára a biztonsá-
got és stabilitást adták, fokozatosan
leomoljanak. Végül, mikor már sem-
mi kapaszkodója nem maradt, kény-
telen volt őszintén végiggondolni
Krisztussal való kapcsolatát.

Bár már korábban is hozott egy
döntést, hogy Jézust akarja követni,
abban a kapcsolatban azonban ő
akart irányítani, és Istent csak akkor
használni, ha szükség van rá. Isten
viszont leleplezte ezt az álszent gon-
dolkodást, és döntés elé állította.
Olyan életet kínált fel, amiben bőség
és áldás van, de amiben Isten irá-
nyít. Eszter annak fényében, hogy
önmaga kudarcot vallott, örömmel
mondott igent erre az új esélyre.
Azóta mintha kicserélték volna, bol-
dogan, félelmek nélkül és őszintén
vallotta meg családja és a gyüleke-
zet előtt, hogy Krisztus elpecsételte
őt, és örök élete van!

A bemertésen ifj. Tőtős János ko-
rábbi lelkipásztor, jelenleg a verőcei
gyülekezet ügyintéző lelkipásztora
végezte az igei szolgálatot, beszélt
Isten ígéreteiről, azok örökkévalósá-
gáról, és megtérésre hívott minden-
kit. A bemerítést Téglási Lajos vecsési
lelkipásztor végezte.

Téglási Lajos
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Gyermekbemutatás Debre-
cenben

Május 15-én, pünkösd délelőtt
volt a bemutatása Baráth Milán-
nak, Baráth Viktor és Ágnes első
gyermekének.

Pető Albert lelkipásztor testvér
Sámuel 1. könyvének első fejeze-
téből olvasta Anna mondatait:
„Ezért a gyermekért imádkoztam, és
az Úr teljesítette kérésemet, amit kér-
tem tőle. Én viszont felajánlom az
Úrnak. Legyen egész életére felajánl-
va az Úrnak!”

Anna a megszületett gyerme-
kével odament az Úrhoz, és hálát
adott. A Baráth család hálaadása
is ilyen. De Anna szívében ott van
egy belső felismerés is. A gyerme-
kért hálásak vagyunk, de nem
magunkért kaptuk. Legyen ő Is-
ten gyermeke. Milán is legyen Is-
ten gyermeke, követője, éljen Isten
dicsőségére! 

A gyermekért való imádság
után az énekkar áldást kérő éneke
hangzott el, majd a bibliakörös
gyermekek köszöntötték Milánt. 

Házassági évforduló Ócsán
2016. május utolsó vasárnapján

a délelőtti istentiszteleten köszön-
töttük Pátkai Imre presbiter test-
vért és feleségét, Kánai Rebekát öt-
venedik házassági évfordulójuk
alkalmából.

A gyülekezet nevében Horváth
Zsolt lelkipásztor példaként emel-
te ki a fiatal generáció előtt, hogy
bibliai szövetség a házasság, me-
lyet Isten szerzett, és ezáltal az Úr
ajándéka az. 

A Példabeszédek könyve 19.
rész 14. versével köszöntötte az
ünnepelteket, hangsúlyozva azt a

(Folytatás a következő oldalon)

BemerítésVecsésenCsaládi hírek



Az idén 20 esztendős Baptista
Szeretetszolgálat június 10-én, pénte-
ken 10 órától „20 éves jubileumi vi-
dám gyereknap” címmel szervezett
programot árva és hátrányos helyzetű
gyermekeknek a Fővárosi Nagycir-
kuszban.

Ezen a különleges napon az ország
egész területéről (például Pécsről, Vá-
sárosnaményból, Szegedről, Szentend-
réről, Balatonszemesről és Hevesről)
közel kétezer gyermeket látott vendé-
gül a segélyszervezet, a fiatalok a Fő-
városi Nagycirkuszban a műsoron lé-
vő Vízi Cirkusz – Atlantisz gyermekei
című előadást láthatták, és megláto-
gathatták a Fővárosi Állat- és Növény-

kertet is. Az ifjakat és szüleiket, felnőtt
kísérőiket Gál Dávid, a Baptista Szere-
tetszolgálat nemzetközi igazgatója kö-
szöntötte. Az előadás végén a gyerme-
kek léggömböket, ajándékcsomagot
kaptak.

A Baptista Szeretetszolgálat idén 20
éves: a szervezetet 1996 áprilisában
jegyezte be a bíróság. Alapítója a Ma-
gyarországi Baptista Egyház, „meg-
álmodója” és máig elnöke Szenczy
Sándor baptista lelkész. Az alapítvány
célja kezdetektől fogva az volt, hogy
Jézus Krisztus szeretetparancsa alap-
ján segítsen a rászorulókon itthon és
külföldön. A Baptista Szeretetszolgálat
nemcsak Magyarországon, de a világ
számos országában nyújt rendszeres
segélyt, humanitárius és lelki segítsé-
get, és hajt végre fejlesztési programot
szükséget szenvedő és szociálisan pe-
rifériára szorult emberek számára, így
könnyítve nehéz helyzetükön, lehető-
séget biztosítva számukra egy embe-
ribb élethez.

E küzdelmes és sikeres 20 esztendő
előtt is tisztelgett a szeretetszolgálat a
jubileumi vidám gyereknap megszer-
vezésével.

Forrás: baptistasegely.hu
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mondatot, amely ma is érvényes:
„az Úrtól van az okos feleség.” Pát-
kai testvérék házasságkötésük óta
együtt szolgálják az Urat mindab-
ban, amit rájuk bíz. Hűséges tagjai
és munkásai az ócsai gyülekezet-
nek megtérésük óta. 

A köszöntő szavak után lelki-
pásztorunk imádkozott az ünne-
pelteken túl azokért, akik házas-
sága válságba került vagy még
házasság előtt állnak. Kérte Isten
védelmét, áldását a meglévő és jö-

vendő házasságkötésekre egy -
aránt. Pátkai testvér imádságban
adott hálát Isten gondviseléséért.

Az imádságok után az alka-
lomhoz illő virágcsokor átadásá-
val fejezte ki a gyülekezet szerete-
tét feléjük. Kísérje még nagyon
sokáig életüket az Úrtól megta-
pasztalt erő és áldás.

Sz. László

(Folytatás az előző oldalról)20 éves jubileumi vidám gyereknap 

Ötödik éve már, hogy a kisúj-
szállási Illéssy Sándor Baptista
Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola és a város vezetése – a
szakmai vizsgák után – ünnepé-
lyes keretek között adja át a fiatal
szakembereknek a megérdemelt
szakmunkás-bizonyítványt. 

A minap a városháza díszter-
mében nyolcvanegyen vették át
bizonyítványukat, s mellé kilen-
cen azonnali állásajánlatukat.

Forrás: szoljon.hu

Bizonyítvány
melléállásajánlat

Május 22-én újra nagy öröm volt
Pécelen, mivel hárman hitük vallomá-
saként bemerítkeztek. Az igehirdetés
szolgálatát Uzonyi Barnabás lelkipász-
tor végezte az etióp kincstárnok törté-
nete alapján. 

Az igéből megláthattuk, hogy elő-
ször is volt egy akaró Isten – aki el-
küldte Fülöpöt; majd volt egy engedel-
mes ember, aki elment és Krisztushoz
vezette a kincstárnokot; s végül volt
egy engedelmes ember, aki teljes hittel
hitt, és hite első engedelmességi lépése
a bemerítkezés volt. A kincstárnok
örömmel folytatta útját – nem úgy,
mint a gazdag ifjú, aki szomorúan tá-
vozott Jézustól. A három fehérruhás,
akik örömmel folytatták útjukat:

Pásztor Soma keresztény környe-
zetben nevelkedett, de az ő életében
is el kellett jönnie annak a pillanat-
nak, amikor megérezte és megta-
pasztalta Isten szeretetét, felfogta,
hogy ez mit jelent rá nézve szemé-
lyesen. Egy nyári táborban ismerte
fel, hogy Isten nevén szólítja, s ekkor
hozott döntést az Úr mellett. Külön
öröm, hogy a feleségével együtt
merítkezhet be.

Pásztor Eszter gyerekkora nem volt
felhőtlen, ezért is volt csodálatos felis-
merés az életében, hogy Isten számára
értékes, és az Úr törődik vele. Egy tá-
borban adta át az életét az Úrnak, aki
hatalmas szeretettel vette őt körül. Is-
ten megáldotta a társkeresésben is,
férjével, Somával két gyermeket ne-
velnek.

Kovács Sebestyén szintén keresztény
közegben nőtt fel, de személyesen
még nem ismerte Istent. Idővel egyre
jobban érezte, hogy van egy űr az éle-
tében, amit nem tud betölteni semmi-
vel sem. Egyik ifjúsági táborunkban is-
merte fel, hogy egyedül Isten tudja be-
tölteni ezt az űrt az életében.

Uzonyi Barnabás

Bemerítési ünnep volt a Péceli Baptista gyülekezetben



Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Interjút készítettem egy kínai
lelkésszel, aki két évtizedig ült
börtönben, de ennek ellenére
évente megrendez egy hagyo-
mányos folyóparti keresztelőt,
ahol rendszerint több száz újon-
nan megtért hívő tesz tanúságot
hitéről – miközben tudja, hogy
ezért letartóztathatják és bebör-
tönözhetik. 

„Mit tehetne önökért a világ
többi részén élő keresztény?” –
teszem fel a szokásos kérdést, de
minden alkalommal ugyanazt a
választ kapom: „Imádkozhat-
nak. Kérem, mondja meg az egy-
háznak, hogy imádkozzon ér-
tünk.”

Eleinte amikor meghallottam
ezt a választ, még az volt az első
reakcióm: „Igen, természetesen,
de segíteni is szeretnénk. Mit te-
hetnénk még?” Azóta megértet-
tem, hogy azok a keresztények,
akiknek semmiféle földi hata-
lomra nincs befolyásuk, őszintén
hisznek abban, hogy az imádság
révén egy nagyobb hatalomhoz
folyamodnak. Más szóval, a lát-
hatatlan erőkkel vívott harcban
az imádságot tekintik a legerő-
sebb fegyvernek.

Igazán elhiszik Pál apostol
szavait: 

„Mert a mi harcunk nem test és
vér ellen folyik, hanem erők és hatal-
mak ellen, a sötétség világának urai
és a gonoszság lelkei ellen, amelyek
a mennyei magasságban vannak.”
(Ef 6,12)

(Philip Yancey: Az imádság)

Az imádság 
a legerősebb fegyver
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A nyolcadik kerület nem éppen
Budapest legkedveltebb kerületei
közé tartozik. Legtöbbünk nem is
sokszor látogatja. Ha valaki mégis
rászánná magát, érdekes dolgot fe-
dezhetne fel. Ha végigsétálunk a
Magdolna utcán, észrevehetünk a 35-
ös szám alatti két épület között egy
kis kertet. Olyan ez, mint egy kis szi-
get a városban.

Ez az Élet-Kert, amely az Élj Tu-
datosan! egyesület kezdeményezésé-
ből jött létre. Kilencvenkét hónappal
ezelőtt fogant meg az ötlet, és mond-
hatni, nehéz szülés volt, hiszen a te-
lek azelőtt gazdátlanul hevert, kitéve
a szemetelésnek és a gazoknak, mos-
tanra azonban gyönyörű kis kertté
alakították. De mi célból?

Az Élet-Kert a helyi fiatalok segí-
tésére jött létre. Szeretne egy alterna-
tívát nyújtani nekik az „életre”, hi-
szen az itt felnövőknek nincs túl sok
lehetőségük jó életpályamodelleket
látni. Több területen igyekszik segíte-
ni ezen a kert. Először is megtanít ér-
tékelni a munkát a növénytermeszté-
sen keresztül, másodszor alkohol- és
drogmentes szabadidős programot
kínál az utca fiataljainak. Továbbá ha
megtetszik nekik a kertészkedés,
akár el is mehetnek tanulni a Magyar
Gyula Kertészeti Szakközépiskolába,
a kertben található növényeket
ugyan is ők adták. Mindemellett igye-
keznek egyénileg is foglalkozni a
gyerekekkel, mindenkivel a saját te-
hetségének megfelelően.

Az Élet-Kert május 29-én, a gye-
reknapon nyitotta meg kapuit. A ren-
dezvényt a helyi polgárőrség is támo-
gatta. Az önkéntesek reggeltől estig
fáradoztak a minél jobb hangulat
megteremtésében, és a várt hatás
nem is maradt el. Van egy igen érde-
kes jelenség, ami sajátosan igaz a 8.
kerületre, amit én is alig hittem, amíg
nem szembesültem vele. Az emberek
nemcsak hogy az utcán élik az életü-
ket, de rettentően kíváncsiak és nyi-
tottak minden programra. Ha oda-
mentünk az utcán valakihez, egészen
biztosan bejött végül, hogy megnéz-

ze, mi folyik itt. Nem is beszélve ar-
ról, hogy mennyire örültek a gyere-
kek, amikor meghallották, hogy fel -
adatok fejében ajándékokat is lehet
kapni. De különböző koncertekkel
még idősebb fiatalokat is sikerült be-
csábítanunk. Nem is kellett kétszer
mondani senkinek.

A kertben lehetőség volt a koncer-
tek, előadások, táncok mellett a bili-
árdozásra, arcfestésre, és legfőképp
arra, hogy kicsik és nagyok is egy pil-
lanatra kikerüljenek az őket körülve-
vő világból, és a „családi hangulat”
részeseivé váljanak. A gyerekeknek a
különböző állomásokon elvégzett fel -
adatok után egy pecsét járt, öt pecsé-
tet pedig két kisebb ajándékra vált-
hattak. Mondanom sem kell, hogy
némelyek akár hatszor is megcsinál-
ták ugyanazokat a feladatokat, hi-
szen a szabályok ezt sem tiltották. A
boldog gyerekeket látva a szülők is
feloldódtak kicsit. Voltak, akiket telje-
sen elvarázsolt a biliárd, és órákon át
csak játszottak. De olyanok is akad-
tak, akik szinte folyamatos munkát
biztosítottak az arcfestőknek, míg
egy foltnyi érintetlen terület se ma-
radt az arcukon vagy a karjukon. A
játéktól kimerült gyerekeket pedig
egy kissé beugratós teszt kitöltése
után ingyen süti és limonádé várta,
de aki a kérdésekre nem szeretett vol-
na válaszolni, az se került hátrányos
helyzetbe, hiszen a büfében minimá-
lis összegért minden megvásárolható
volt.

Összességében azt tudom elmon-
dani, hogy az Élet-Kert nem csak ne-
vében él. Ha kedvet kaptál hozzá,
hogy önkéntesként segítsd a munká-
jukat, vagy ha pénzzel szeretnéd tá-
mogatni őket, ne habozz jelentkezni.
És ha sikerül félretenni az előítéletei-
det, egy gyönyörű helyre bukkan-
hatsz a 8. kerületben olyan gyerekek-
kel, akik mindenkinél jobban vágy-
nak a szeretetre, és nem is felejtik el
meghálálni, ha törődsz velük.

Vajda Krisztina

élet-kert a 8. kerület szívében
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Ha valaki azt gondolná, hogy van
két egyforma életút, az a könyvet ol-
vasva rádöbbenhet, hogy még két ha-
sonló sincs. Ahogyan az a tény is új
fényben ragyoghat fel előtte, hogy
minden élet érték.

Vannak helyzetek, amelyekben
könnyebb egymásra találnunk: Neked
sincs? Nekem sincs. Neked is? Nekem
is. Aztán csak ámulunk azon, ahogyan
Isten csodája kibontakozik – sohasem
ismételve önmagát.

Az interjúkötet, ami csodálatos
szívbéli „fogantatást” átélő 13 család
története Magyarországon, egyszerre
megdöbbentő, lelkesítő, figyelmeztető
és megnyugtató.

Megdöbbentik az olvasót a szám-
adatok: hazánkban az évi 2000 család
nélküli gyermekből 1200 nem kell sen-
kinek. 

Lelkesítő, hogy igazi családra talál-
hat egy se nem halló, se nem látó ci-
gány fiú is, és hogy van olyan anyuka,
aki kifejezetten egy Down-szindrómás
gyermekkel vágyott megosztani szere-
tetét.

Figyelmeztető, hogy a szülővé válás
vágya is mentő szándékká nemesül-
jön, amelyben a saját hiányon, önma-
gunkon túllépve a másik emberi lény,
a gyermekben lévő hiány pótlása leg -
alább olyan hangsúlyossá váljon.

Ugyanakkor megnyugtató, hogy
nincsenek előre leosztott kártyák, és
egy deficittel induló élet is kiteljesed-
het, legyen az gyermeké vagy felnőtté.

„Általános iskola első osztályába
érkezett hozzánk félévkor egy fiú. Kü-

lönös gyerek volt, nem igazán tudtuk
hova tenni. Ő volt a Kasza Feri. Egyszer
meg is kérdeztem apukámat, mi lehet
ezzel a Ferivel? Akkor magyarázta el
nekem, mit jelent állami gondozottnak
lenni. »Az olyan – mondta –, mintha
neked péntek délután meg szombaton
is bent kellene aludnod az iskolában.«
Úgy belém hasított a fájdalom, hogy
vannak gyerekek, akiknek nincs hova
hazamenniük. Az első reakcióm az
volt, hogy akkor hozzuk haza, és fo-
gadjuk örökbe. A szüleim persze
mondták, hogy ez nem olyan egysze-
rű. Fél év múlva Feri elkerült az osztá-
lyunkból, feltehetőleg egy másik inté-
zetbe, vagy jobb esetben egy családba.
Mindenesetre akkor megfogadtam,
hogy ha egyszer szülő leszek, s nekem
egy ilyen Kasza Feri a szemem elé ke-
rül, akkor én azt a fiút örökbe foga-
dom. Ez az elhatározás mintegy har-
minc éven át búvópatakként végigkí-
sérte az életemet” – vallja a kötetben
Révész Lajos, a székesfehérvári baptista
lelkipásztor.

Igen. Minden élet érték és csoda.
Az örökbe fogadó szülőké is. Az övék
az egyik legragyogóbb.

(Budapest, Harmat, 2016)
Szommer Hajnalka

Könyvajánló
igazibb az igazinál – Beszélgetés örökbe fogadó szülőkkel

w Albérletet keres: Hívő házas-
pár keres Budapesten 2 szobás, er-
kélyes lakást lehetőleg zöldövezeti
kerületben. Érdeklődni lehet:
20/886 34 78.

w 2 szobás lakás kiadó Pester-
zsébet központjában, az imaház kö-
zelében, jó közlekedéssel, csendes
helyen. 20/886-0174.

h i r d e t é S

Kell egy kis csendesség Isten-
nel – hallgasd az Áhítatot hétköz-
napokon 10-kor a Baptista Rádión! 

Akarsz csodákról hallani? Hét-
főn és szombaton 11-kor hallgasd a
Baptista Rádiót!

m ű S o r A j á n l Ó

2016. május 29-én, vasárnap az
éneklésé volt a főszerep a dél utáni
istentiszteletünkön. Hosszabb elő-
készület után valósult meg ez az al-
kalom. Három meghívott operaéne-
kes vendégünk szolgálata tette szí-
nesebbé ünnepi istentiszteletünket.

Meláth Andrea korábbi ígérete
szerint szolgált nálunk, illetve ének-
karunkkal közösen. Hozzá csatlako-
zott egy Ócsán élő operaénekes há-
zaspár is, ők a helyi római katolikus
közösség szolgáló tagjai. Előzetes
kérésünknek, hogy ne úgynevezett
koncert legyen ez a dél után, ahol
csak ők énekelnek, szívesen tettek
eleget, sőt az alkalom végén öröm-
mel nyugtázták: „Nagyon szép,
bensőséges volt ez az istentisztelet.”

A házaspár, Szabóki Tünde szop-
rán és Cser Péter basszus, Andreával
együtt mély átéléssel énekeltek.
Gyülekezetünk énekkara egyszerű
kórus, de a képzett énekesekkel a
közös szolgálatban eltűntek a kü-
lönbözőségek. Egy vált fontossá, di-
csőíteni az örökkön örökké létező,
megváltó Urunkat. Zongorán Tóth
Sámuel, a pesterzsébeti gyülekezet
zongoristája működött közre. Az
énekek után Horváth Zsolt helyi lel-
kipásztor a 28. zsoltár 7. versét ol-
vasta fel köszönetként az énekesek
szolgálatáért: „Erőm és pajzsom az Úr,
benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért
vidám a szívem, és énekelve adok neki
hálát.” Az elhangzott énekekből né-
hány: Énekeljetek a Jehovának;
Mért szeret engem úgy?; Illés imád-
sága az Éliás-oratóriumból; Gounod:
A Messiás; Grieg: Zengjen hozsánna. 

Soli Deo gloria!
Sz. László

Ünnepi énekes 
istentisztelet Ócsán
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Ezen a szép szombati napon ked-
ves barátnőm menyegzőjére igyekez-
tünk Miskolcra. Igen hálás voltam az
Úrnak, hogy egy régen ismert testvér
felhívott, szeretnék-e velük menni,
mert ők kocsival vannak. Elmondha-
tatlan könnyebbség volt ez nekem.
Boldogan pattantam be a kocsiba az is-
mert házaspárral és még egy másik
útitárssal. Én az anyósülésen kaptam
helyet.

Vígan beszélgetve száguldottunk
az autópályán a megengedett maxi-
mális sebességgel. Éppen azt mond-
tam a vezetőnek, hogy milyen bölcs
dolog volt korábban indulni, mert
így kényelmesen odaértünk, amikor
hirtelen furcsa hangokat, kattogást
hallottam az én felemről. Máris meg-
állapítottam: Defekt! Egy pillanat
múlva már a leállósávban szálltunk
ki a kocsiból békében és biztonság-
ban, amit azonnal megköszöntünk az
Úrnak, mert ez egy kicsit veszélyes
helyzet volt. 

A próba folytatódott. Az emelő
nem működött. Ekkor egyik társam
kiállt a kocsi mögé, és leintéssel igye-
kezett segítséget kérni, de senki sem
állt meg. A kocsik csak robogtak to-
vább, mintha semmit se láttak volna
az emberek. Egyszer aztán két kocsi is
megállt előttünk. Egy személyautó és
egy kisbusz, amiből vidám munkás-
emberek hada szállt ki, máris érdek-
lődve, hogy mi történt, miben tudnak
segíteni. Amíg a hét ember mindenfe-
lé szorgoskodott, beszédbe elegyed-
tem a mellettem állóval, aki nagyon
fájlalta a derekát. Mit dolgoznak? –
kérdeztem, és elmondta, hogy a na-

gyon nehéz vasbetonszerelésben fára-
doznak. Megértettem a derékfájását.
Ekkor valamilyen különös érzés szállt
meg, közelebb léptem hozzá, megsi-
mogattam a karját, mint aki már na-
gyon régen ismeri, és csendesen, de
nagyon jól hallhatóan és érthetően ezt
mondtam neki: Az lehet, hogy ön vas-
betonszerelő, viszont most Isten aján-
déka volt nekünk! Nem hiszem, hogy
a férfi járatos lett volna ezen ügyek-
ben, mert hirtelen olyan meglepett arc-
cal nézett rám, hogy azt se tudtam, ho-
gyan fogadta a szavaimat. De semmi
rossz jelet nem láttam. Aztán mintha
elgondolkodóbb lett volna az arckife-
jezése. Még mindig ugyanott álltunk, s
arra gondoltam, hogy hagyom érni a
dolgot. Pár perc után, amikor már a
többiek készen voltak a kerékcserével,
és búcsúzkodtunk sok-sok köszönet-
tel, ismét a férfira néztem, és megerő-
sítettem, amit már mondtam neki: So-
ha ne feledje az életében, hogy ön
rendkívül értékes ember, ma Isten
ajándéka lett nekünk! Aztán elváltunk. 

Elgondolkodtam. Vajon miért is
volt ez a defekt? Csak azért, hogy en-
nek az egy férfinak ez a mondat el -
hangozhassék? Nem tudom. De egy-
ben biztos vagyok. Ez az ember soha
többé nem tudja már úgy élni az életét,
mint eddig. Eddig egy derékfájós, ro-
botoló, örökké fáradt vasbetonszerelő
volt csak, de ezen a napon megtudta,
hogy ő Isten csodálatos ajándéka. Sze-
rintem ez a félelmetesen gyönyörű az
egészben! Neki most erre lehetett
szüksége... az Úr tudja, hogy miért.

Salyámosy Éva

hihetetlen történetek
A meglepődött ajándék

A Hétvezér Baptista Általános Is-
kola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Intézmény ballagásán járt a baptista
egyház elnö-
ke, Papp Já-
nos. A több te-
lepülésen is
működő óvo-
dák és isko-
lák tanulói-
nak nagy ré-
sze a roma
kisebbséghez
tartozik. Csa-
tó Kornélia
igazgató és a
pedagógusok
munkáját di-
cséri, hogy

minden diák felvételt nyert valami-
lyen középfokú intézménybe, így min-
denki továbbtanulhat. 

Sikeres felzárkóztatás

w Egyházzenei Tanfolyam –
2016

Szeretettel hívjuk az érdeklő-
dőket a 2016. évi nyári Egyház-
zenei Tanfolyamra július 3-től
július 10-ig (vasárnaptól vasár-
napig) az Újpesti Baptista Ima-
házba (1043 Budapest, Kassai u.
26.). 

Az idén is meghirdetjük az
eddigi karvezetés, ének, harmó-
nium, orgona, gitár tanszakokat.
A jelentkezéseket Kovács István
elérhetőségeire várjuk: 1162 Bu-
dapest, Timur u. 79., vagy istkov
@freemail.hu, telefon: (06-1) 409
0520 (este). 

Részletes információk és jelent-
kezési lapok az egyház honlapján
is elérhetők: www.baptist.hu. 

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

w Július 18–22-ig Szivárvány
napközis tábor lesz a Rákospa-
lotai Baptista Imaházban (Bu-
dapest XV., Kinizsi u. 86.) általá-
nos iskolások részére 6–15 éves
korig.

A programok mindennap
reggel 8 órakor kezdődnek és es-
te kb. 17 óráig tartanak.

Ízelítő a tervezett programok-
ból: izgalmas bibliai történetek,
kreatív foglalkozások, egy kis an-
gol, zene, játékok, kirándulás stb.

A tábor díja: 8000 Ft, máso-
dik, harmadik és a többi testvér-
nek 5000 Ft. 

Jelentkezni lehet a www.
baptistak.hu oldalon vagy tele-
fonon: Várnainé Kékesi Gabriella,
06-30-219-0024.

Szeretettel várunk minden
gyermeket óvoda nagycsopor-
tostól 8. osztályos általános isko-
lásig.

ProGrAmAjánló


