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A hét igé je
„...hogy megmutassa az eljövendő

korszakokban kegyelmének mérhetet-
len gazdagságát irántunk való jósá-
gából Krisztus Jézusban.” (Ef 2,7)

A hét gon do lA tA
Akik átélték, megtapasztalták

Isten végtelen kegyelmét, mérhe-
tetlen hálát éreznek Krisztusért,
aki mindezt lehetővé tette. A hí-
vők ezt a kegyelmet nemcsak az
egyéni életükben tapasztalják, ha-
nem még hatványozottabban élik
át Isten jelenlétét és áldásait, ami-
kor egy közösség aktív tagjai. Ez
az isteni szeretet táplálja, formál-
ja, élteti az egyházat, a gyülekeze-
tet. De vajon látja, érzékeli ezt egy
külső szemlélő? Ha igen, akkor az
nem fogja hidegen hagyni. Bár a
társadalmunkat jellemző nagyfo-
kú bizalmatlanság ma akadályoz-
za, hogy közösségi emberekké
váljanak sokan, a vágy még nem
szűnt meg az emberekben, hogy
támogató közösségre találjanak.
Vágynak olyanok társaságára,
akiket szeretnek, és akik őket is
szeretik. Akik között megnyílhat-
nak és beszélhetnek őszintén. Az
a gyülekezet tudja a külső szemlé-
lő számára megjeleníteni Istennek
ezt a kegyelmét, amelyik maga is
ebből él. (Sinka Csaba)

A hét gyAkorlAtA
Életünk egyéni területein vagy

a közösségi életünkben hogyan
mutatkozik meg Isten mérhetet-
len gazdagsága? Ismerjük fel, vál-
laljuk fel mindazokat az életünket
gazdagító adottságokat, történé-
seket, amelyekkel Isten jóságából
fakadóan, az ő gazdagító kegyel-
méből rendelkezünk! 

A hét imájA
Urunk, ne hagyd, hogy csak

magunknak tartogassuk azt a gaz-
dagságot, amit életünkbe rejtettél!
Segíts felismernünk, hogyan oszt-
hatjuk meg másokkal mindezt!

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóA 2016. június 5-i beiktatási istentisztelet
nemzetközi visszhangja

Mint ismeretes, egyházunk 2016.
június 5-én délután tartotta újonnan
megválasztott tisztségviselőinek beik-
tatási istentiszteletét. Erről az alkalom-
ról tájékoztattuk fontosabb külföldi
partnerszervezeteinket, akik közül
többen reagáltak értesítésünkre. Ezek
közül szemezgetünk:

Paul Msiza, a Baptista Világszö-
vetség elnöke írja: „A baptisták vilá-
got átölelő családja együtt örül a Ma-
gyarországi Baptista Egyházban levő
testvéreivel az új vezetőség beiktatá-
sa alkalmából. Fel- és elismerjük, hogy
Isten azért állította szolgálatba ezt a
vezetőséget, hogy továbbvigyék az
egyház munkáját, és hogy elvégezzé-
tek azt a szolgálatot, amelyre Isten el-
hívott benneteket. Olyan helyzetben
vállaljátok magatokra a vezetés felada-
tát, amikor a világ különféle kihívá-
sokkal néz szembe, de Isten, aki elhí-
vott benneteket, meg is adja az erőt és
vezetést ahhoz, hogy elvégezhessétek
az előttetek álló feladatokat.

Neville Callam főtitkár és a Baptista
Világszövetség teljes családja nevében
gratulálok az újonnan beiktatott veze-
tőségnek és a Magyarországi Baptista
Egyháznak. Örömmel nézünk előre az
együttmunkálkodásra veletek a Bap-
tista Világszövetségen belül...”

Toni Peck, az Európai Baptista Szö-
vetség főtitkára: „...Isten áldását kérjük
ezekre a vezetőkre...”

Asatur Nahapetyan, az Örmény
Baptista Szövetség főtitkára és az
Európai Baptista Szövetség elnöke:
„...az örmény baptisták erősen támo-
gatják a magyar baptisták szolgála-
tait. Imádságban a vezetőségetekkel
vagyunk...”

Viorel Iuga, a Román Baptista Szö-
vetség elnöke: „...Dicsőség az Úrnak...
Reméljük, hogy együtt dolgozunk
majd az ő országáért...”

Darko Krajlik, a Szlovák Baptista
Szövetség elnöke: „...Üdvözlet északi
szomszédaitoktól, a Szlovák Baptista
Szövetség vezetőitől... Az a kérésünk
Istentől, hogy áldja meg vezetőiteket
minden áldással a Krisztus Jézus-
ban...”

Valery Antonuk elnök és Igor Bandu-
ra alelnök az Ukrán Baptista Szövet-
ségtől: „...Az Ukrán Baptista Szövetség
nevében fogadjátok őszinte gratuláci-
ónkat a Magyarországi Baptista Egy-
ház e jelentős eseménye alkalmából.
Hálásak vagyunk a két baptista szö-
vetség – az ukrán és a magyarországi –
közötti gyümölcsöző együttműködé-
sért. Isten áldjon meg benneteket, és
töltsön be bölcsességgel... »Maga pedig
a békesség Istene szenteljen meg titeket tel-
jesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméte-
ket és testeteket teljes épségben, feddhetetle-
nül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelé-
re.« (1Thessz 5,23)... Köszönjük, hogy
imádkoztok Ukrajnáért. Imádkozunk
azért, hogy bővüljön az együttműkö-
dés helyi gyülekezeteink és szövetsé-
geink között...”

Mateusz Wichary, a Lengyel Baptis-
ta Szövetség elnöke: „...kívánunk nek-
tek hitet, hűséget az Úrhoz, és azt,
hogy szégyenkezés nélkül, bátran és
szeretetben tartsatok ki hűségesen az ő
ügye mellett... lengyelországi testvére-
itek nevében, akik munkatársaitok
Krisztus egy, növekvő és örök országá-
nak építésében...”

Dr. Bukovszky Ákos
külügyi szaktitkár
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Alsóőrsöb június 10-én, pénteken
délután a jövő motorosait képviselő
seregélyesi óvodásoknak tapsolhattak
a jellemzően zord ábrázatú férfiak és a
bőrruhás lányok a Balaton-parti tele-
pülésen, ahol a Harley-Davidsonok
megélénkülő robajának aláfestő zené-
jében a Baptista Szeretetszolgálattal
együttműködve rendezték meg az idei
Open Road Fest jótékonysági futamát,
a Kids Race-t.

A segélyszervezet csapata már na-
pokkal korábban sátrat nyitott a ren-
dezvényen, hogy programjait népsze-
rűsítse és gyűjtsön a rászorulóknak. A
fesztiválozók sok egyéb mellett láthat-
nak kaszkadőrbemutatót, műrepülést,
élvezhetik a sok-sok zenét és a hideg
sört, de az ötletgazdák ismét gondol-
tak a jótékonykodásra is, ezért az ese-
ménysorozat legkedvesebb, mégis
fontos mozzanata lehetett a jótékony-
sági Kids Race, amikor a RÉGIO Játék
támogatásával óvodások versenyeztek
kis motorjaikon.

A Baptista Szeretetszolgálat máso-
dik alkalommal partnere a találkozó és
fesztivál szervezőinek, a segélyszerve-
zet akciójának célja, hogy a motoroso-

kat és más látogatókat adakozásra, egy
tank benzin árának felajánlására buz-
dítsa. Az adományokból a szervezet az
elmúlt évhez hasonlóan rászoruló
óvodásokat támogat majd az alábbi
számlaszámra gyűjtött összeggel:
10918001-00000061-69770006. (Utalás-
kor a közlemény rovatba az adomá-
nyozók írják be: Kids Race.) Az elsők
között ajánlotta fel segítségét Takáts Ta-
más, a Karthago, és Mező Misi, a Mag-
na Cum Laude együttes énekese.

A kicsik versenye izgalmasan, igazi
profikhoz méltó külsőségek között zaj-
lott le a „régi” motorosok és kísérőik
mosolyától övezve. A kisfiúk és a kis-
lányok külön indultak, és bár ezúttal
sem a győzelem, hanem a részvétel
volt a legfontosabb, érdemes megemlí-
teni a seregélyesi baptista óvoda leg-
jobbjait: Rujsz Georginát, Farkas Líviát és
Závotka Áron Csongort. Elsőnek lenni,
jó helyezést elérni mindig boldogság,
de a legnagyobb diadalt mégis azzal
aratták a kis motorosok, hogy verse-
nyükkel felhívták a „harlisok” és más
fesztiválozók figyelmét az adományo-
zásra, s így bizonyára sok óvodáskorú
rászorult pajtásukon segítettek.

w Július 18–22-ig Szivárvány
napközis tábor lesz a Rákospa-
lotai Baptista Imaházban (Buda-
pest XV., Kinizsi u. 86.) általános
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, második,
harmadik és a többi testvérnek
5000 Ft. 

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

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

w Július 25–augusztus 1.
Utazzunk Erdélybe! 

A budafoki testvérek kirán-
dulására még van hely Erdélybe.
Különlegesség, hogy két ponton
is érintik az 1000 éves magyar ha-
tárokat. 

Útközben is lehet csatlakozni,
így erdélyi testvérek jelentkezé-
sét is várják. 

A kirándulás célállomásai: 
Hétfő: utazás Hargitafürdőre

(útvonal: Királyhágó), szállás: Uz
Bence Menedékház.

Kedd: Szent Anna-tó és kör-
nyéke.

Szerda: Gyilkos-tó és környé-
ke.

Csütörtök: Madarasi tető +
Székelyudvarhely (találkozás a
helyi baptista gyülekezettel).

Péntek: Gyimes 1000 éves ha-
tár vidéke + Csíkszereda (helyi
baptista gyülekezet).

Szombat: Kiruly – Lövéte sós-
kút vidéke.

Vasárnap: Hargita tábor dél -
előtti istentisztelet – ebéd az Uz
Bencében. Délutáni istentisztelet
Székelykeresztúron.

Hétfő: utazás haza (útvonal a
Déli-Kárpátok mentén).

Részvételi díj (utazás + szállás
+ reggeli + meleg ebéd vagy va-
csora) = 50.000 Ft/fő.

A további részletekről infor-
mációk a 06 20 953 4282 telefonon
Molnár Tivadartól kérhetők.

PRogRAmAjánló Alegszelídebbmotorosok:
megintvoltjótékonyságiKidsRace

Az ifitábor olyan hitetlen szemmel,
mint egy átlagos tábor. Ezért mertem
elmenni, valamire azonban nem készí-
tett fel senki. Itt nincs önzés és ma-
kacsság, nincs harag, nincs félelem,
nincsenek nagyképű emberek, nincs
győzni akarás, viszont állandó a jó-
kedv, és mindig van minek örülni. Tel-
jesen hétköznapi emberek, mégis min-
denki pozitív. Amikor valaki több na-
pig ilyen közegben van, rájön, hogy
ebből sosem akar kiszakadni. Kell az a
valami, amiről a többiek beszélnek.

Először, sőt még talán századjára is
őrültségnek hangzik, hogy ez mind Is-
tentől van, de a sokadik tanítás és di-
csőítés után már te is érzed, hogy nem
emberi. Megérzed azt a magányt, amit
azért érzel, mert nem engeded be Is-
tent a szívedbe. 

Én 2014-ben egy ilyen táborban be-
engedtem Istent, azóta értem, milyen
boldognak lenni. Teljesen megváltoz-
tatta az életemet, pedig csak egy dön-
tés volt. 

Kovács Sebestyén

ÚjéletTahiban
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A hónap igéje
„Krisztusban tehát nincs zsidó,

sem görög, nincs szolga, sem szabad,
nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyá-
jan egyek vagytok Krisztus Jézusban.”
(Gal 3,28)

A hónap gondolata
Mindannyian különbözőek va-

gyunk, Isten jókedvéből ajándé-
kokkal megrakodva érkeztünk eb-
be a világba. Sőt, maga az élet egy
hatalmas csoda: ha vesszük a fá-
radságot, és kicsomagoljuk, lehá-
mozzuk a rétegeket, felfedezhetjük
azt a mérhetetlen gondossággal
összeválogatott „kincsesládikát”,
ami maga az egyes ember. Ha raci-
onálisan közelítjük meg a kérdést,
talán célszerű, hogy minél tágabb
körben megmutassuk, kik va-
gyunk, mire vagyunk képesek. Is-
ten nélkül ez legtöbbször öncélú,
és az ember pökhendi, öntelt vi-
selkedésével ez előbb-utóbb nap-
világra kerül. Miért akarta még is
Isten, hogy egyediek, sokszínűek
legyünk? Azért, hogy egymást
gazdagítsuk, emeljük, támogas-
suk, hiszen egy közös célért küz-
dünk, szolgálunk Krisztusban!

A hónap kérdései
Az egyéni adottságainkat ho-

gyan használjuk a közösségeink-
ben? Mik a céljaink: örömöt okozni,
gazdagítani, felemelni másokat?
Vagy magunkat akarjuk kidombo-
rítani, előretolni? Biztos, hogy egy-
egy feladatnál nekünk kell az első
sorban állni? Nem szorítunk-e hát-
térbe másokat, ezzel eltántorítva
őket a szolgálattól? Biztos, hogy mi
tudunk mindig mindent jobban
másoknál?

A hónap imája
Ó, Urunk, segíts a helyünkön

lennünk! Segíts, hogy helyesen lás-
suk önmagunkat, a szerepünket az
adott közösségben! Adj bölcsessé-
get, bátorságot, amikor vállalni
kell a feladatot, és akkor is, amikor
hátra kell lépnünk, hogy valaki
más is szolgálatba állhasson! Se-
gíts, hogy egyéni értékeinkkel
mindig a krisztusi egységet mun-
káljuk!

2016 az értékek éve
Július témája: Értékünk:
a sokszínű közösség

Isten kegyelméből tíz hónap alatt a
harmadik bemerítési ünnepséget ren-
dezhettük a Tahitótfalui Baptista Gyü-
lekezetben. Ez összesen 18 hitvalló ke-
resztelendőt jelentett. Istené a dicsőség
mindezért!

Június 19-én újra öt testvérünk állt
meg a Duna partján, vallotta meg Jé-
zus Krisztust megváltójaként, és kérte
hitvalló keresztelését. Közülük egy
drága testvérnő, aki hosszú időn ke-
resztül bénultan feküdt és visszama-
radt testi sérülései miatt nem mehetett
vízbe, a bemerítés jelképes módján ke-
rült megkeresztelésre.

A Tahitótfalui Baptista Gyülekeze-
tet 1886-ban alapították. Működése so-
rán voltak fényesebb korszakok és ne-
hezebb időszakok. 

Jelenleg Steiner József lelkipásztor és
dr. Szilágyi Béla presbiter vezetésével
erős egységben, szeretetben és folya-

matos fejlődésben képviseljük a hitval-
ló módon keresztelkedőket ott, ahová
az Úr helyezett bennünket. 

-r -f

IsmétbemerítésvoltTahitótfalun

Április 4–10. között rendezték
meg Olaszországban, Asiago váro-
sában a Divízió I/B-s világbajnok-
ságot, ahol a magyar felnőtt női jég-
korong-válogatott az első helyen
végzett, s ezzel fennállása óta a leg-
nagyobb sikerét érte el, és feljutott a
Divízió I/A csoportba, a világ 9–14.
legjobb csapata közé, ahol jövőre Ja-
pán, Franciaország, Auszt-
ria, Dánia és Norvégia vár a
mieinkre.

Ennek a csapatnak a tag-
ja a „Budapest” Baptista
Külkereskedelmi Szakkö-
zépiskola, Gimnázium és
Sportiskola három tanulója,
Grkovic Jelena, Németh Anikó
és Németh Bernadett, akik
nem kis szerepet vállaltak a
győzelemben. Mutatja ezt az

is, hogy Németh Anikót választották
a világbajnokság legjobb kapusának,
Németh Bernadettet pedig a legjobb
hátvédjének. Anikó és Bernadett
megkapta az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által adományozott
Magyarország Jó Tanulója – Jó Spor-
tolója címet is.

Forrás: baptistaoktatas.hu

Baptistasikerajégkorong-világbajnokságon



2016. május 20–22. között gyö-
nyörű tavaszi napsütéses időben
„Példabeszéd” szólt a boldog otthon
titkáról. A cinkotai–csömöri gyüle-
kezetek női köre lelki-testi felüdü-
lést nyert „fönn a hegyen” az egyre
szépülő környezetben.

Hálaadással köszönjük meg
Urunknak a gazdag áldást, a szerve-
zőknek és szolgálóknak pedig a vál-
lalt és szép tisztességgel végzett
munkát, az emlékezetes alkalmakat,
a közösségépítést! Örültünk a ter-
mészet templomában madárdaltól
hangos reggeli frissítő tornáknak, a
lelkes ének-zenével folyamatosan
dicsőítő csapatnak, a finom kávénak
és eredeti kínai teának, de az élelme-
zésről, tisztaságról gondoskodók-
nak is. Tudjuk, Isten szeretete ve-
lünk!

Péntek este a gyülekezés, elhe-
lyezkedés után az Úr Jézus lábainál
pihentünk meg. A „derék és bölcs
asszonyok” imádságai fontosak Is-
ten számára. Erre buzdított Boros
Csabáné a 111. zsoltár alapján. A ke-
resztnél oldódik a sátán csapdája.
Az Úr félelme legyen minden dönté-
sünkben! Lássuk minden emberben
Isten jóságát, szeretetét, és emlékez-
zünk odaszánásunkra, mikor a ke-
resztnél bocsánatot kaptunk. Böl-
csességre van szükségünk, és hogy
bízni tanuljunk újra. Késő estig még
bizonyságtételekből épülhettünk.

Szombat volt igazán az Ige köré
telepedés napja az újonnan érkezők-
kel. Délelőtti alkalmunkon Hidvégi
Lajosné igei gondolatai vezettek áhí-
tatra a hegyi menedékház Jeruzsá-
lem épületében. Jó itt a hegyen,
mondtuk a tanítványokkal, és lélek-
ben „felmentünk” sok, a Bibliában
említett helyszínre (akkor a hegyek
az örökkévalóságot, erőt, maradan-
dóságot képviselték, később a Mes-
siás birodalmának tekintették). Az
idézett történetek tanítottak, otthon
hagyott élethelyzeteinkkel szembe-
sítettek. A Móriján hittel, szakadék
szélén a Pásztorral, a Sionon, de bé-
kétlenül, a Siralom völgyében ter-
hekkel, az Olajfák hegyén harcban
önmagammal, a megdicsőülés he-
gyén a fényesség elbágyasztásában?
A Golgotán, szabadságunk, új éle-
tünk hegyén, Jézus életterében?! Jöt-
tünk, Uram, ígéreteidbe kapaszko-
dunk! Taníts, mert le kell menni a
hegyről, és segíts, hogy munkánkat
újszerűen, szolgálatunkat bölcsen
végezzük! 1Mózes 22,14: „Az Úr he-
gyén a gondviselés” – Jézussal.

A délelőtti és esti tanítás mottója:
A bölcs asszony építi a házát! Eszes
Tünde, a körzet lelkipásztorának fe-
lesége mai környezetbe helyezve ta-
nított a Péld 14,1 és a Mt 7,24 igék
alapján, és szemléltetve segített el-
gondolkodni, milyen áldás és egy-
ben milyen felelősséggel teli kihívás
ma nőnek lenni, az Úr akarata sze-
rint bölcsen és okosan élni, szolgálni
ott, ahova állított. Mi a titok? Lás-
sunk reálisan, és az Úr ajánlásához
mérjük őszintén magunkat. Ha Isten
neve, ereje, vezetése hiányzik, egy -
aránt gyengülés tapasztalható egyé-
ni, családi, gyülekezeti és társadalmi
életünk legfontosabb területein. Egy
„teszt” akkor sikeres, ha tudjuk a
választ. A jó fa jó gyümölcsöt terem.

Építkezzünk a Kősziklára el hí -
vástudattal, helyes életrenddel, sze-
retetben, tiszteletadással, Istenbe ve-
tett hittel, harmóniára törekedve!
Kérdezzünk magunktól: Tudok
együtt imádkozni férjemmel, gyer-
mekemmel? Tudok kitartóan tusa-
kodni férjemért, gyermekemért? Ez
lelkiállapotunk igazi mércéje. Ne
nyugodjunk bele, ha nem. Keressük
a helyreállás erőterét!

A keresztény asszonynak is
100%-ot kell teljesítenie otthon,
munkahelyen, társadalmi funkció-
ban, gyülekezetben. A Biblia fényé-
ben a női szerepek felértékelődnek.
Márta háziasszony, Mária a jobb
részt választó, Abigail bölcs, Rebeka
szép és szolgálatra kész, Eszter
szentségben, tisztaságban népéért
mindent vállalni tudó, Akvila és
Priscilla keményen dolgozók, mégis
imaházzá szentelődik a házuk, idő-
ben és térben tudnak Isten előtt ked-
ves áldozatot hozni. Nem ellentétes
ez a mai kor kihívásaival, állandósá-
got, követendő példát ad. Magas a
mérce. Az Úrtól van az okos asz-
szony. Nem rabja a körülmények-
nek, a kihívásnak él! Ha csapdába
kerülne élete, Jézus ki tudja szabadí-
tani. Áldással, erővel és méltósággal
övezi fel! Az Úr dicsérete van ajkán,
környezetében Isten szerinti válto-

200 BÉKEHÍRNÖK               2016. július 3.

Korábbi hírleveleimben több-
ször is említettem saját vízumprob-
lémámat, de a legutóbbiban kifeje-
zetten ezért nem kértem imatámo-
gatást, mivel úgy tűnt, hogy sínen
van a dolog, és hamarosan megka-
pom a vízumot. Hiba volt! Nemrég
újra elmentem a bevándorlási hiva-
talba, immáron kilencedjére, hogy
lássam, megérkezett-e az a doku-
mentum, amit annyira vártunk. Kö-
zölték, hogy az a dokumentum ne-
gatív lett, ami nemcsak azt jelentet-
te, hogy nem hosszabbíthatom meg
a vízumomat, hanem azt is, hogy
pár napon belül el kell hagynom az
országot. Csapatunk vezetőivel arra
jutottunk, hogy Thaiföld a legmeg-
felelőbb ország, ahova ebben a hely-
zetben továbbutazhatok, ezért ide-
repültem. 

Nem tudom, mekkora a valószí-
nűsége annak, hogy megkapom a
vízumot. Nagyon szeretnék decem-
ber elejéig itt maradni, folytatni a
nyelvtanulást, további munkatár-
sakkal találkozni és szolgálatukat
megismerni. Kérlek, imádkozzatok,
hogy megkapjam a vízumot. Ha
megkapom, akkor elméletileg min-
den gond nélkül az országban (B.-
ben) maradhatok. Arra még nincs
forgatókönyvem, hogy mi lesz, ha
nem kapom meg.

Kérlek, imádkozzatok jó utazá-
sért, különösebb gond nélküli határ-
átlépésekért, jó és sikeres vízum-
ügyintézésért, békességért, jó és
hasznos beszélgetésekért, és egy jó
útért visszafele, no meg anyagi tá-
mogatásért, hogy mindaz az összeg,
ami most kiesik, valahogy visszaté-
rüljön, hiszen ez a „kis” utazás nem
volt tervbe véve. Hiszem, hogy Is-
ten a legjobbat tudja és fogja kihoz-
ni ebből a helyzetből is.

Sok szeretettel és köszönettel:
Laura

nőicsendesnapokTahiTáborbanSzűcs laura misszi -
onáriusunk levele



zást munkál, szép tisztesség váro-
mányosa!

Vasárnap a már „teljes gyüleke-
zetté” bővült (a csak vasárnapra jön-
ni tudó nők a férfi testvérekkel
együtt) közösséget Bollog Jánosné ve-
zette a hálaadásban, könyörgésben.
Fontos, hogy a megértett igék ma-
radjanak meg! Jósafát király példáját
elénk tárva buzdított imára. A király
őszintén kereste Istent, feltárta szo-
rult helyzetét, bízni akart az ellensé-
ges területen is. A 103. zsoltár szerint
Isten Jézusban győzelemre segít, üd-
vösséget kínál, és a Pártfogót is el-
küldi, aki felruház erővel, hogy ne
maradjunk a mélységben.

Az igehirdetés szolgálatát meghí-
vott kedves vendégként Füredi Ka-
milla misszionárius végezte, aki
gyengesége ellenére vállalta azt.
Még épp itthon, de Sierra Leonéba
visszavágyva, a félbehagyott munka
folytatására. Imatámogatást kér,
hogy átadhassa azt az Úr által kiren-
delt utódnak. Beszélt a nagyszerű,
de nem könnyű afrikai életről. Látva
a magyarországi változásokat, ko-
molyan szívünkre beszélt. Mint
bölcs építőknek a legfontosabb fel -
adatunk: a Szentlélek által gyümöl-
csöt teremni. A Lk 10,20 igéből ta-
nuljuk meg Jézustól, hogy egy volt
az Atyával mindenben! Ki akarja ma
is jelenteni személyesen magát, is-
meri titkainkat, és nagyon szeret!

Gyermeki hittel, engedelmesség-
gel menjünk küldetésbe. Gondol-

junk arra, hogy az Úr türelmes. –
Tud fáradozásomról, állapotomról,
Szentlelke segítségemre van – vallot-
ta testvérnőnk hittel. Jöhetünk
mindnyájan, kérjük erejét, vezetését.
Elveszettek lennénk Jézus nélkül.
Ne engedjünk a sátán elbizonytala-
nító munkájának. 15 évesen árván
maradt testvérnőnk életútját rövi-
den összefoglalta azzal, hogy
Cinkotán (utolsó magyarországi tar-
tózkodásakor a közösség tagjaként)
és Mónus Dániel testvérék igazán is-
merik életútját, nehézségeit. Örült az
újbóli találkozásnak, és vallotta:
„Futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam”... Sok kérdésre válaszolva
búcsúzóul hívott mindenkit Sierra
Leonéba, ahol a plántált gyülekezet
imatermének építését is segíteni tud-
nánk. Igaz, az Ebola-járvány óta
nincs kézfogással üdvözlés, de a
testvéri egységet megszenteli az
Atya. Eszes Zoltán lelkipásztor áldást
kért testvérnőnkre.

A „Légy mindhalálig hű” kezde-
tű énekkel és hálaimával zártuk az
alkalmat. A köszönet csokrait Mi-
hályné Hidvégi Márta adta át minden-
ki nevében a szolgálóknak. Az „Ál-
dott legyen a frigy...” éneklése alatt
kezünket megfogva kört alkottunk
összetartozásunk kifejezéseként, a
„hegyen” kegyelemből kapott na-
pok áldásain örvendezve. A dicső-
ség egyedül az Úr Jézusé!

Hidvéginé Jolanda
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„A szívnek nem lehet parancsol-
ni!” – tartja a közismert mondás. A
fiatalembert rabul ejtette a szíve, és
feleségül vett egy csellista művész-
nőt. Közös otthonukat Japánban
alakították ki. A XXI. század
„Pinkerton”-ja „Cso-Cso Szánnal”
néhány év után látogatóba jött Ma-
gyarországra. A látogatás oka külö-
nös. Az itthon még „nem vallásos”
férj bibliaiskolában távoktatás révén
mester fokozatot ért el kitűnő ered-
ménnyel. Összehasonlító vallástör-
ténelemből írt dolgozatot: „A ke-
reszténység és a sinto”. A vajtai
Zichy-kastély oktató processzusán
dr. prof. Szalay András mint oppo-
nens a dolgozatot „élvezettel ol-
vasta végig”. Budapestről együtt
utaztak a dunántúli iskoláig gép-
kocsival, és útközben kérdezgette
a vizsgajelöltet.  

Mivel ha nem is lehet parancsol-
ni a szívnek, hallgatni azért lehet rá.
Európában nem talált a keresztény-
ségben etikai eszményképet, de Ja-
pánban elkötelezhette magát a világ
Megváltójához. Elfogadta „a víz és a
vér” bizonyságtételét. Új környeze-
tének és saját élete tapasztalatainak
vetületében felragyogott neki is a
gyakorlati életben Jézus Krisztus
hatalma.

A szülőhazájától oly messzire
került férfi figyelembe vette vala-
mennyi személyes tapasztalatát, és
ezt öntötte szavakba a fentebb emlí-
tett dolgozatában. 

Jézus Krisztus követeként tér
vissza a magyar fiatalember Euró-
pából választott hazájába, a távoli
szigetországba. Az élet egyik leg-
szebb, ünnepélyes alkalmára áll
szolgálatba kezében a magyar Bibli-
ájával, hatalmas aranykereszttel, hó-
fehér palásttal. Japán házasulandó-
kat ad össze nem az ottani tradíciók
szerint. A világvárosban egy-egy
munkaszüneti nap előtti délutánon
annyi boldogító „igent” hall, ahá-
nyat európai keresztény pap egy kö-
zepes nagyságú egyházban talán
egy év alatt hallhat.  

(A Tokió környékén lévő Shi -
zuoka közel négymilliós városában
2016 tavaszán Somogyi Tamás és
Tatekawa Kuniko keresztény kül-
missziós szolgálatban áll.)

Kereszténymagyar
szívveljapánban

2016. június 12-én a délelőtti is-
tentisztelet különleges alkalom volt
a rákosszentmihályi gyülekezet éle-
tében. Ekkor hozták el először a gyü-
lekezetbe a Kelemen család legifjabb
tagjait – Kelemen Vincét és Kelemen
Bencét. 

Ifjabb Kelemen János és Telkesi Ág-
nes iker babáik (második és harma-
dik fiuk) születése kapcsán is Isten
megtartó kegyelmét tapasztalhatták
meg.

A bemutatás szolgálatát dr. Faze-
kas László végezte. 

Gyülekezetünk lelkipásztora,
Mar ton Zsolt testvér köszöntötte a
szép számú vendégsereget.

Az alkalomra a család számos ro-
kont, barátot, kollégát hívott meg az
imaházba. A vendégek közül sokan
életükben először vettek részt isten-
tiszteleten. 

Az igehirdetés szolgálatát And-
riska Pál gyülekezetvezető testvér
végezte – a szülők kérése szerint –
evangelizációs jelleggel. Az örömhír
egyszerűen, érthetően, röviden
hangzott el – senki sem maradhatott
közömbös az igével kapcsolatosan. 

Az alkalom szeretetvendégség-
gel zárult, amely keretében jó lehető-
ségek adódtak a bizonyságtételre, a
gyülekezeti alkalmakra való hívoga-
tásra.

Isten áldását kérjük Vince és Ben-
ce életére – ahogyan a bemutatáskor,
úgy egész életükkel szolgálják az
Urat!

Kelemen János

EvangelizációsgyermekbemutatásRákosszentmihályon



Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Idei táborunk témája: a spirituali-
tás és a bennünk élő istenadta vágy
ez iránt. De biztos, hogy más is
ugyanígy fogalmazta volna ezt
meg? Ha azt mondom: „filozófia”?
Vagy hogy „a hegy tetejét sokfelől
lehet megközelíteni, de végső soron
mindegyik út ugyanoda vezet?”

Ismerős mondatok, ugye? Vala-
kinek valami belefér, másvalakinek
nem. Ki dönti ezt el? ÉnIsTeNem.

– A vallásos emberek a mennybe
jutnak. – Én is? Te nem? – ... 

– Persze, nekem keresztényként
simán belefér, hogy rendszeresen
meditálok. – Én is! Te nem? 

– Hát, azért én ezzel vitatkoz-
nék... – Én is! Te nem?!

Három műhely közül lehet
majd választani:

„Bántalmazó Isten?”
„Ha Isten mindenkit szeret, ak-

kor hogyan lehetséges, hogy az
egyiptomiakat tíz csapással sújtotta,
sőt, egész népeket irtott ki az Ószö-
vetségben?” „Egy szerető Isten ho-
gyan ítélhet bárkit is kárhozatra?”
„Hogyan szeressem azt az Istent,
aki az egész emberfajt bünteti azért,
mert egyikük szakított egy fa gyü-
mölcséből?” „Miért jó Istennek,
hogy megöleti a saját fiát?” 

Férfi-női szerepek életszerűen
A műhelyen a férfi- és női szere-

peket vizsgáljuk, ahogyan a pár-
kapcsolatban megjelennek, mind -
ezt három részben: 1. Hogyan gon-
dolkodik „Ő”? 2. Hogyan találok
rá? 3. Hogyan válunk eggyé? 

Elég szellemes vagyok? #kariz-
matikus puzzle

Mit mondhatunk a Szentírás
alapján a Szentlélek teljességéről,
ajándékairól általában? Konkrétan a
gyógyulásról, a prófétálásról, a
nyelveken szólásról és a szellemi
harcról?                   Forrás: mekdsz.hu

énistenem
grund apologetika tábor

Felsőtárkány 
2016. augusztus 24–28.
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A Keresztény Szigetet május vé-
gén egy kellemes tavaszi napon ren-
dezték meg a Margitsziget szívében.
Mikor megérkeztem kicsit később,
mint a hivatalos program kezdete
volt, boldogan ugrándozó kisgyer-
mekekkel találkoztam először.
Ahogy haladtam tovább, láttam fiata-
lokat, középkorúakat, és egyáltalán
nem éreztem magam kívülállónak. 

Az ÉrMe Üzleti Hálózat kezde-
ményezésére jött létre a Keresztény
Sziget, immár második alkalommal.
Idén közel 1200-an jöttek el és kap-
csolódtak ki, pihentek meg Isten je-
lenlétében. 

Az előadások több sátorban pár-
huzamosan zajlottak. 

A Hit+Világ sátorban a keresz-
ténység társadalmi jelenlétéről és az
evangelizációról voltak előadások. A
Köz+Élet sátor a társadalmi felelős-
ség, a közösségi tevékenységek és a
nyilvánosság kérdéseit tárta fel a
hallgatóság előtt. Végül pedig a
Pénz+Ember sátorban a gazdasági
tevékenység keresztény megközelí-
téséről hallhattunk gyakorlati példá-
kat az előadás kapcsán. 

„Keresztényként legyünk jelen
ebben a zűrzavaros világban” –
üzente a résztvevőknek Beer Miklós
püspök, aki bár nem tudott szemé-
lyesen jelen lenni, levelében mégis
üdvözölte a résztvevőket. „Akár a
népvándorlás, akár az ökológiai fe-
nyegetettség, akár a családok és fia-
talok sodródásának problémáira
vagy a leszakadó rétegekre gondo-
lok, mindig szembesülök azzal a fe-
lelősséggel, amely ránk, kereszté-
nyekre hárul. Mi nem hallgathatunk
arról, amit láttunk és hallottunk Jé-
zus Krisztusról, aki az út, az igazság
és az élet. Együtt keressük a válaszo-
kat korunk súlyos problémáira, de
azzal a meggyőződéssel, hogy a

Szentlélek ad bölcsességet, erőt, hű-
séget, hogy reményt és kiutat mutat-
hassunk társadalmunknak. Minden
lehetőségünket, karizmánkat, tehet-
ségünket azért kaptuk, hogy hasz-
náljuk!” – írta a püspök, és kérte Is-
ten áldását.

Fontos úgy élnünk nekünk, ke-
resztényeknek, hogy hitünket a vilá-
gi emberek megcsodálják, és vágyja-
nak arra az életre, amit mi élünk.
Nem szabad eltékozolnunk azokat
az éveinket, amelyeket Istentől kap-
tunk. 

A rendezvény egyik alapgondo-
lata a Máté 14,22–31 volt. Mai rohanó
világunkban, ahol sokszor ütközünk
különféle akadályokba keresztény-
ként, megesik, hogy bizony néha mi
is a körülményeinkre figyelünk Jé-
zus helyett. Feltámad a szél, össze-
csapnak fejünk felett a hullámok, de
mi csak kiabálunk, jajveszékelünk, és
elfelejtünk Jézusra nézni és bízni
benne. Erre világított rá ezen a na-
pon többek között dr. Papp Miklós
görögkatolikus lelkész. 

Rengetek program között válo-
gathattam, sok érdekes előadásnak
lehettem fül- és szemtanúja. Időnként
már azt éreztem, hogy túl sok, és be-
lebotlottam olyanba is, amely csak el-
terelte a figyelmemet a valóban tar-
talmas és igényes lehetőségekről.

De azért nagyon jólesett elcsende-
sedni ezen a napon Isten jelenlété -
ben, és újult erővel folytatni a rám bí-
zott feladatokat!

Kíváncsian várom a jövő évi Ke-
resztény Szigetet, és ajánlom mind -
azoknak a fiatal, középkorú, idős
embereknek, akik vágynak egy teljes
napon át kikapcsolódni Istennel,
hogy menjenek el, mert igen, vannak
felfedezetlen kincsek még ezen az
eseményen! 

Bakucz Anett

kikapcsolódás és isten jelenléte 
a keresztény Szigeten



Újra megmozdult az imaház be -
merítőmedencéjében a víz. 2016. jú-
nius 12-én újabb csoport fehér ruhás
testvérünk pecsételte meg hitét be -
merítkezéssel.

Az igét Bereczki Lajos testvér tol-
mácsolta felénk, a bemerítés szolgá-
latát Pető Albert lelkipásztor végezte. 

Bereczki testvér a Jelenések
könyve 3. részének 7–8., illetve a Já-
nos evangéliuma 10. részének 9–10.
verseit olvasta alapigeként. Jézus azt
mondja a gyülekezeteknek, hogy ad-
tam előtökbe nyitott ajtót.

Nyitott ajtó adatott a megtérésre.
Minden ember szeretne boldog len-
ni, de az igazi boldogságot, megelé-
gedést csak Krisztusban találhatjuk
meg. Isten alakú űr van bennünk,
amit csak Isten tud betölteni. Az
atyai ház ajtaja nyitva van, lehet jön-
ni hozzá. Ma van a megtérés ideje,
ma még van idő. Ne várjuk meg,
míg bezárul az ajtó. 

A nyitott ajtó azt is jelenti, hogy
a gyülekezetnek megvan a lehető-
sége az evangélium hirdetésére.
Minden hívőnek feladata ez a saját
területén a saját ajándékainak fel-
használásával. 

Akik már megtértünk, kopogta-
tás nélkül mehetünk Isten színe elé.
Ebben a földi életben a hívő embert
is érik megpróbáltatások, de lehet
jönni Istenhez, aki törődik velünk,
megtart. Hívő életünket folyamatos
odaszánással kell élnünk. 

Nyitott ajtónk van a mennybe is.
Oda tartunk, ahol már hely van a

számunkra, ahol örök-
kévaló szeretettel sze-
retnek minket. Ott tel-
jes lesz a boldogság.
„Életünk legszebb ré-
sze még előttünk van.” 

Erről a meggyőző-
désükről tettek bi-
zonyságot fiatal testvé-
reink is.

Tálas Attilánál nagy-
mamája hintette el az
első hitmagokat, ami-
kor a nagymama meg-
tért. Nehéz családi kö-
rülmények között ne-
velkedett, de mindig

tudta, hogy Isten létezik. Középisko-
lás korában elváltak a szülei, emel-
lett az iskolában is voltak nehézsé-
gei. Elkezdett érdeklődni a magyar-
ság történelme iránt. Egyik gyűlésen
egy előadó keltette fel az érdeklődé-
sét Isten iránt. Elkezdett gyülekezet-
be járni, Bibliát olvasni, imádkozni.
Bekapcsolódott az ifjúságba. Idén
Bódis Miklós evangelizációján elfo-
gadta Krisztust megváltójának. 

Török Dávid hívő szülők gyerme-
ke. Sok mindenben kereste a boldog-
ságot, de nem találta. Végül elhatá-
rozta, hogy új életet szeretne, és tud-
ta, hogy ez csak Istennel lehetséges.
Bűnbánatot tartott és megtért. Folya-
matosan vannak harcai, de érzi, tud-
ja, hogy Isten vele van.

Rottmayer Anikó sokáig lázado-
zott a hívő élet ellen. Az egyetemi
évek alatt sok mindennel próbálta
betölteni az űrt, ami a szívében volt.
Azonban egy krízishelyzetben meg-
szólította Isten. Ezután kezdett el az
Igével foglalkozni, gyülekezetbe jár-
ni. És miután rálépett Jézus útjára,
megszűnt az üresség a lelkében.

Szabó Ferenc keresztény család-
ban nőtt fel, de nem értette meg az
evangéliumot. Egy tóalmási tábor-
ban azonban megszólította Isten, vi-
lágossá vált számára az evangélium
lényege, és elfogadta Jézust megvál-
tójának. 

Kedves új testvéreink! Hűséggel
éljétek hívő életeteket, Isten áldjon
benneteket!

Kövesdi Anikó

Bemerítés Debrecenben
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Idén ősszel immár negyedik
alkalommal indítjuk el egyéves
lel kigondozói alapképzésünket
Budapesten.

Gyülekezeteinkben nemcsak
hitéleti, hanem életvezetési, pár-
kapcsolati és helyenként pszichés
problémák is felmerülnek, ezért a
lel kigondozás területén szolgá-
lóknak is szükségük van folyama-
tos képzésre. A képzés elméleti és
gyakorlati részből áll. Bibliai és
lélektani ismeretek átadásával se-
gítséget nyújt a személyes lel -
kigondozás végzésében, megis-
mertet a beszélgetésvezetés alap-
elveivel, sőt iránymutatást ad a
feltárulkozó „helyzetkép” értéke-
lésében. Az elméleti oktatások
kéthavonta (szeptemberben, no-
vemberben, januárban, március-
ban és májusban) pénteken és
szombaton kerülnek lebonyolítás-
ra. A gyakorlati 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!

A képen balról jobbra: Tálas Attila, Szabó Ferenc, 
Pető Albert lelkipásztor, Török Dávid, Rottmayer Anikó

és Dobos Péter gyülekezetvezető
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„Az okosok fényleni fognak,
mint a fénylő égbolt, és akik sokakat
igazságra vezettek, mint a csillagok,
mindörökké.” (Dán 12,3)

Az idei tahi konferenciánk
különlegességekben gazdag al-
kalomnak ígérkezik.

Az istentiszteletek előtt a ta-
hitótfalui fúvósok messze hang-
zó kürtzengéssel segítik az érke-
zőket a természet templomának
megtalálásában, lelkük istendi-
cséretre hangolásában.

Isten igéje köré gyülekezünk
a hegyen délelőtt és délután is,
miközben gyermekeink a Jeru-
zsálemben vesznek részt gyer-
mekfoglalkozáson.

A két istentisztelet közti ebéd-
szünetben ugrálóvár, arcfestés
várja a gyerekeket, meglátogat-
hatjuk a baptista őstermelők és
kézművesek utcáját, és megte-
kinthetjük a Baptista Szeretet-
szolgálat 20 évét bemutató kiállí-
tást.

Az énekszolgálatok, bizony-
ságtételek, imaközösség, a ma-
gyarországi baptista siketek és
csehországi siket vendégeik szol-
gálata mellett átadásra kerülnek
az idei Spurgeon-díjak is. 

Mindezeken túl olyan világ-
hírű vendégek is meglátogatják
konferenciánkat, akiket bár jól is-
merünk, mégis kevesen mond-
hatjuk el magunkról, hogy sze-
mélyesen is találkozhattunk már
velük. Különleges vendégeink
érkezhetnek más országokból,
más korokból, de egyvalamiben
mind osztoznak: baptista hitük-
ben!

Minden kedves testvért és ér-
deklődőt szeretettel várunk a ter-
mészet templomába! 

(Az ebédelés önellátó módon
is történhet, de ebédrendelésre is
lesz lehetőség.) 

országos konferencia 
tahi táborban

2016. augusztus 21., vasárnap Legidősebb gyermekem egész fi-
atalon kötött házasságot. Amikor a
tényleges katonai szolgálatba bevo-
nult, 23 éves volt, és felesége már a
harmadik gyermekével volt váran-
dós. A családról természetesen ne-
künk, szülőknek kellett gondoskod-
nunk. Nem volt nehéz, mert Jézus
Krisztusban éltünk, és vele a nehéz
sem nehéz.

Kaposvárra vitték a fiamat, és
építkezéshez osztották be. Ez azt je-
lentette, hogy este letették a munkát,
és a családja utáni vágy akkora volt
benne, hogy hetenként sokszor még
négyszer is hazaszökött egy kevés
időre, és nekünk kellett visszavinni
autóval. Mindig izgalmasan, sok-
sok imával, boldogan teltek a napok. 

A kislányainak nagyon jó hallá-
suk és hangjuk volt, és a feleségével
együtt igen sokat énekeltünk még
este 10-11 óráig is. Ezt az időszakot
szívemből visszakívánnám. 

Nem volt nehéz a fiam vissza-
szállítása sem, emlékszem, amikor a
menyem az oda- és visszavezető
úton is kívülről elmondta Ézsaiás
53. részét. Sokat tanulmányozta a
Bibliát, ő is házasságával került Jé-
zus Krisztus közelébe, mint én. Az -
előtt ő is hitetlen volt.

Csak örömömet szeretném kife-
jezni azzal, hogy most is úgy fekszik
le, hogy bekapcsolja a Zsoltárokat,
és hallgatja, míg az álom meg nem
érkezik.

Visszatérek a katonai szolgálati
időre. Egyik vasárnap reggelre min-
dent vastag jégpáncél borított.
Ahogy az imaházba mentünk, az
autó ide-oda csúszkált. Félelem fo-
gott el abban a tudatban, hogy a fi-
am esetleg hazajön, és hogyan visz-
szük vissza ilyen csúszós úton. Még
a szolgálatra sem tudtam figyelni,
egész idő alatt csak imádkoztam,
hogy aznap ne jöjjön haza a fiam.
Délben éppen asztalhoz ültünk,
amikor belépett. Nagyon szomorú-
an mondtam neki:

– Egész délelőtt azért imádkoz-
tam, hogy ne gyere haza.

Ő azt válaszolta, egész éjjel azért
imádkozott, hogy a rossz idő ellené-
re haza tudjon jönni. 

Még egyszer-kétszer kértem az
Urat az én belátásom szerint, majd
azt mondtam:

– Nem kívánok már semmit,
ahogy te elrendezed, Uram, úgy fo-
gadom el. Tudom, hogy a sok felada-
tod mellett velünk is törődni fogsz.

Három óra körül elég intenzíven
elkezdett esni az eső. Hat órára telje-
sen elmosta a vastag jeget, és elkez-
dett fújni a szél. Nyolc órakor indul-
tunk el Kaposvárra, végig teljesen
száraz úton haladtunk. Le sem tu-
dom még ennyi idő után sem írni,
milyen boldog voltam. Éreztem,
hogy a mindenható Isten érdemtele-
nül is mennyire szeret bennünket.

„Vessed az Úrra a te terhedet, ő gon-
dot visel rólad, és nem engedi, hogy va-
lamikor ingadozzék az igaz.” (Zsolt
55,23) 

Milyen gyönyörű zsoltárvers!
Bár mindenkor eszembe jutna, ha
aggódnék valamin!

Tóth Sándorné
(Balatonszemes)

hihetetlen történetek
Az imát meghallgató Isten meghatóbb döntése

A budapesti Kovács Pál Baptis-
ta Gimnázium szeptemberi kez-
déssel állásokat hirdet.

• Magyar vagy német vagy ma-
gyar–német szakos középiskolai tanár,
helyettesítő álláshelyen:

– végzettség: egyetemi diploma,
német szak esetén elég a főiskolai
végzettség

– informatikai eszközök haszná-
latának kompetenciája előny.

• Matematika–fizika vagy matema-
tika–bármely szakos középiskolai tanár:

– matematika szakos, valamint
matematika–fizika szakos.

• Angol nyelv szakos tanári állás-
hely: 

– egy tanévre, helyettesítő állás-
helyen

– végzettség: főiskolai vagy
egyetemi nyelv szakos tanári diplo-
ma

– öt év gyakorlat előny, de peda-
gógus besorolásút keresünk, aki
nem gyakornok

– informatikai eszközhasználat
előny, interaktív táblahasználat
előny

Jelentkezni önéletrajzzal a következő
elérhetőségen lehet:

Kovács Pál Baptista Gimnázium
1153 Budapest, Rädda Barnen

u. 20.
Telefon: 06-1-3077419, fax: 06-1-

3064576.
szitt.zsolt@baptistaoktatas.hu

állásajánlatok
pedagógusok számára


