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A hét igé je
„De az efraimiak azt mondták ne-

ki: Mit tettél velünk? Miért nem hív-
tál bennünket, amikor harcba indultál
Midján ellen? És hevesen pöröltek ve-
le.” (Bír 8,1)

A hét gon do lA tA
Milyen jóleső érzés lehet egy

megnyert csata után a bajtársaid-
dal szócsatába, az érzelmek viha-
rába kerülni! Még szinte tart a
küzdelem, és máris megérkeznek
az újabb támadók a saját soraid-
ból, akik elmondják, mit hogy kel-
lett volna csinálni. És mit szóltak
volna, ha nem nyersz, hanem ve-
szítesz? Honnan ez az új keletű
támadó indulat a bajtársak szívé-
ben? Egyfelől önzésből szárma-
zik: lemaradtak a dicsőségről, ta-
lán némi zsákmányról is, és most
a köszönetet mondók oldalán ké-
ne állniuk, ami ugye nagyon kel-
lemetlen. Hát nem tudtak ők ar-
ról, hogy ellenség pusztítja or-
szágukat, vagy külön felkérésre
vártak? Baj van a készséggel, a
motivációval. Másfelől árulkodik
kérdésük is: „Mit tettél velünk?”
Elárulja, hogy csak az embert,
zsákmányát, győzelmét látják eb-
ben a történetben. Nem érzik a
dolgok szellemi síkját, pedig ez
sokkal lényegesebb: „Mit tett Is-
ten?” Ez a lényeg az eltelt évezre-
dek óta is: látod-e Isten munkáját?
Tudsz-e örülni annak, amit ő vé-
gez? Ha nem, akkor mások áldá-
saira, sikereire irigyen éled az éle-
ted (lásd tizedik parancsolat). 

(Boros Dávid)

A hét gyAkorlAtA
Ismerjük fel és foglaljuk el a

számunkra kijelölt helyet abban a
történetben, amelyet Isten hatal-
ma és kegyelme ír!

A hét imájA
Istenünk, adj türelmet és böl-

csességet a jellemtelen emberek
kezeléséhez!

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóGender: elmélet vagy ideológia?

A genderelmélet lényege az a
megállapítás, hogy különbség van
aközött, hogy milyen neműnek
születik az ember (sexual), és akö-
zött, hogy és milyen családi és tár-
sadalmi szocializáció alapján for-
málódik nemi identitása (gender).

Robert Stoller amerikai pszicho -
analitikus írásától (A further
contribution to the study of gender
identity. The International Journal of
Psycho-Analysis 49. 1968. január 1.)
számítjuk a gender, a társadalmi
nem fogalmának megszületését.

A genderelmélet a nemi szere-
pekkel kapcsolatosan a család és a
társadalom különleges nemi szoci-
alizációs szerepére hívja fel a fi-
gyelmet. Arra figyelmeztet, hogy a
családban vagy a társadalom kü-
lönböző közösségeiben (pl. szom-
szédok, barátok, iskola, kollégium,
katonaság, munkahelyi szálló, kór-
ház stb.) döntő hatások érik a gyer-
meket és fiatalt – de akár a felnőttet
is – nemi identitásának kialakulá-
sában, de akár a későbbiek folya-
mán a megváltozásában is. Ezek a
hatások olykor a személyiségre
nézve igen destruktívak lehetnek.
A társadalmi és közösségi nemi
szerepek kialakításának visszássá-
gai is így a kutatási figyelem kö-
zéppontjába kerültek. Természete-
sen a negatív hatások nem jelenthe-
tik azt, hogy ezt a szocializációs
szerepet súlyos következmények
nélkül a család és a társadalom kö-
zösségei válláról levehetnénk.

A genderkutatás és -publikáció
két út mentén vezetett tovább. Egy-

részt a további
kutatások irá-
nyába, valamint
a kutatási ered-
mények alapján
egy egészsége-
sebb és komple-
xebb modell fe-
lé, hogy ezáltal
a következő ge-
neráció jobb se-
gítséget kapjon
a nemi identitá-
sa kialakulásá-
ban. Másrészt
pedig az évszá-

zadok alatt felgyülemlett és elfoj-
tott nemi frusztráltság spontán re-
akciói irányába, amelyben a
genderelmélet ad hoc gender ide -
ológiaként és már új szabályrend-
szerként kerül felhasználásra. Ez
utóbbi jogosan váltja ki a társada-
lom különböző rétegeinek ellenér-
zését és ellenállását a megalapozat-
lanság és a szubjektivista alkalma-
zás miatt.

A Krisztusra alapozott közössé-
geknek nem elsődleges céljuk,
hogy a genderideológiával vitat-
kozzanak, hiszen a kereszténység
nem ideológia. A kereszténységnek
képesnek kell lennie arra, hogy fel-
mutassa a Biblia és a humántudo-
mányok felismerései alapján azo-
kat az érthetően újrafogalmazott és
kulturálisan illeszkedő komplex
szocializációs és nevelési módokat,
amelyek hatékony eszközök lehet-
nek a gyermekek nemi identitásá-
nak kialakításában. Egy-egy hívő
család és gyülekezet életében ez
nem lehetséges folyamatos kutatás,
alkalmazás és kiértékelés nélkül. 

Kultúránk összetettsége és ek-
lektikussága megköveteli minden-
kitől, hogy ezt a következetes és ki-
tartó elemző, kutató, alkalmazó és
értékelő munkát folyamatosan el-
végezze.

Hogy kinek van igaza, azt meg-
mutatja majd az út eredménye:
hogy ehető vagy ehetetlen gyümöl-
csöt terem. Ahogy Jézus Krisztus is
megmondta: gyümölcseikről isme-
ritek meg őket.

Háló Gyula
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Miletics Marcell, a Baptista In-
tegrációs Központ igazgatója, a se-
gélyszervezet Utcafront részlegé-
nek vezetője miniszteri kitüntetést
vehetett át június 24-én a szenve-
délybetegek érdekében végzett
munkájáért.

Idén több mint duplájára növe-
lik a kábítószerezés megelőzésére
fordítható költségvetési forrásokat,
jelentette be Czibere Károly a kábító-
szer-ellenes világnapon tartott díj-
átadó ünnepségen. 

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának szociális ügyekért és
társadalmi felzárkózásért felelős ál-
lamtitkára az ünnepségen arról be-
szélt, a kormányzat fontos feladata,
hogy felhívja a figyelmet azokra,
akik a függés elleni küzdelemben
példaként állíthatók a többiek elé.
Közölte, a díjazottak nap mint nap
harcolnak, küzdenek, embereket
mentenek. 

Az államtitkár az ünnepség
után az MTI-nek kifejtette: a kábí-
tószer-probléma kezelésére idén
351,5 millió forint fordítható, de a
kormány további 390 millió forin-
tot biztosít a nemzeti drogellenes
stratégia ez év végéig szóló szakpo-
litikai programjára vonatkozó kor-
mányhatározat megvalósítására.

Czibere Károly az ünnepségen a
szenvedélybetegségek ellen fellépő
magánszemélyeknek és szerveze-
teknek odaítélhető Elige Vitam (Vá-
laszd az életet!) díjakat, valamint
miniszteri elismerő okleveleket
adott át. 

Kitüntetést vehetett át Bereczki
Sándorné szociális munkás, Fekete
Zsuzsa újságíró, Kassai-Farkas Ákos
addiktológus, és Miletics Marcell, a

Baptista Szeretetszolgálat Utca-
front részlegének vezetője. 

Miniszteri elismerő oklevelet
kapott tíz szakember, valamint a
Forrás Lelki Segítők Egyesülete, a
Rendőrségi Oktatási és Kiképző
Központ Kutyavezető-képző és Ál-
latfelügyeleti Központ közössége, a
Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet XXIII. kerületi addiktológiai
központjának közössége és a Szeg-
letkő Gyermekotthon szakmai kö-
zössége.

Az ENSZ-közgyűlés határozata
alapján 1988 óta június 26. a kábító-
szer-fogyasztás elleni küzdelem
nemzetközi napja, hogy ezzel is fel-
hívják a figyelmet a droghasználat
veszélyeire és a drogkereskedelem
elleni harc fontosságára. 

Magyarországon 1997 óta tart-
ják meg hivatalosan a kábítószer-
ellenes világnapot.

(Forrás: MTI)

„Válaszdazéletet!”–miniszterielismerés
asegélyszervezetszakemberének

2016. augusztus 21-én, vasárnap
országos konferenciát tartunk

Tahi táborban

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

Miért érdemes az idén (is)
részt venni Tahiban a konferen-
cián?

Mert legalább egyszer egy év-
ben jó együtt hallgatni Isten igé-
jét messze lakó, ritkábban látott
testvéreinkkel a természet nap-
sütötte, zöld sátortemplomában,
ahol a madarak énekével vegyül
istendicséretünk!

Hogy találjuk meg a tábort?
Akár tömegközlekedéssel,

akár személyautóval érkezve a
tahitótfalui fúvósok hirdetik
messzehangzón a hegyi isten-
tisztelet gyülekezési helyét.

Mikor fognak kezdődni az
istentiszteletek?

Délelőtt 10 órakor, délután 15
órakor.

Mi várja majd a gyerekeket?
Korosztályos bibliai foglalko-

zások, ugrálóvár, arcfestés...

Mi vár bennünket az isten-
tiszteletek közt?

A baptista őstermelők és kéz-
művesek utcája, és a Baptista
Szeretetszolgálat 20 évét bemu-
tató kiállítás.

Lesz-e különleges vendége a
konferenciának?

Igen! Nem is egy!

Találkozzunk (velük is) Tahiban
augusztus 21-én!

Találkozzunk
Tahiban!

Az ünnepség díjazottainak egy része Czibere Károllyal, az EMMI 
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárával, 
mellette Miletics Marcell (a képen az első sorban jobbról a második) 
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„Megmozdul a parton a víz...”
Az énekíró szavait továbbgon-

dolva három fiatal válaszolt igen-
nel és vállalta a bemerítést 2016. jú-
nius 19-én a Gyulai Baptista Gyüle-
kezet imaházában. 

Amikor megmozdul a víz, meg-
mozdul a szívünk is.

Csodálatos megélni, amikor lát-
juk, hogy megnyílik a mennyor-
szág kapuja a megtérő ember előtt,
valósággá válnak Isten ígéretei. 

Jóatyánk folyamatosan megerő-
sít bennünket abban, hogy még ter-
ve van velünk, hiszen – röviddel a
125 éves jubileumi ünneplésünket
követően is – gyarapítja a gyüleke-
zetet új megtérőkkel. 

Hárman tettek bizonyságot fe-
hér ruhában arról, hogy Isten ho-
gyan formálta át szívüket, életüket,
segítette őket a döntéshozatalig.

Lehoczkiné Tóth Erika elmondta,
hogy közel egy éve került kapcso-
latba a gyülekezettel, és kezdte
megismerni Istent és a Szentírást.
Csecsemő- és gyermekápolóként is-
merte meg munkatársát és testvérét
az Úrban, aki elhívta az imaházba,
segítette problémáiban, folyamatos
keresésében és a hitéletben való fej-
lődésében. Nagyon boldog, hogy
már hitélete elején maga is segíthe-
tett az Úrhoz vezetni férje nagyma-
máját.

Nyári Bernadett hívő családba
született, és kicsi kora óta hallotta
az evangélium üzenetét. Már egy
éve elhatározta egy nyári gyermek-
táborban, hogy követni szeretné az
Urat. Az elmúlt egy évben folyama-

tos formálódás ment végbe gyer-
meki lelkében. Felismerte és meg-
szerette az Úrral való csendes kö-
zösség fontosságát, az imádságot.
Döntésében elszánt maradt.

Gyarmat Ruben egy hívő család
legnagyobb gyermeke. Ő is egy
gyermektáborban hozta meg dön-
tését, mely már előzőleg is érlelő-
dött benne. Szülei sokat imádkoz-
tak érte, hiszen kicsi gyermekként
is mindenkinek bizonyságot tett az
Úr Jézus szeretetéről. Már 13 éve-
sen is úgy gondolja, hogy fontos
fel adatunk elérni és az Úrhoz ve-
zetni az embereket.

A bemerítési istentiszteleten az
ige üzenetét Mezei Ödön nagysza-
lontai lelkipásztor tolmácsolta. 

A bemerítést Matuz József, a gyü-
lekezet lelkipásztora végezte. 

A különböző gyülekezeti, csalá-
di és baráti köszöntések mellett az
énekkar, illetve gyermek- és ifjúsá-
gi szolgálatok gazdagították áldott
ünneplésünket. 

Fehérruhások, családtagok, ün-
neplő szeretetközösség együtt ta-
pasztalhattuk meg az Úr jelenlé tét
és kegyelmét. 

Megmozdult a víz, és megmoz-
dult a szívünk is. Egy újabb lépés-
sel érezhettük közelebb magunkat
mennyei hazánkhoz! 

Kívánjuk, hogy Istenünk igéje
világítson gyülekezetünk új tagjai
számára is az ehhez vezető úton: 

„Légy hű mindhalálig, és neked
adom az élet koronáját!” (Jel 2,10)

Nyári Rudolfné Tünde

„Íme,ittavíz!miakadályaannak,
hogymegkeresztelkedjem?”

Indiai államok
1. Sikkim: népesség: 630 ezer; Ta-

mil Nadu: népesség: 70 millió 
2. Tripura: népesség: 372 ezer;

Uttar Pradesh: népesség: 203 millió
3. Uttarakhand: népesség: 10 mil-

lió; West Bengal: népesség: 93 millió
4. Kalkutta: népesség: 5 millió 

Indonézia
5–13. Indonézia: népesség: 233

millió, fő vallás: iszlám 80% 

Indonézia szigetei
5. Szumátra: népesség: 49 millió 
6. Jáva: népesség: 137 millió 
7. Bali: népesség: 3,5 millió 
8. Nyugat-Szunda-szigetek: népes-

ség: 4,5 millió 
9. Kelet-Szunda-szigetek: népes-

ség: 4,5 millió
10. Kalimantan: népesség: 13

millió
11. Sulawesi: népesség: 17 millió
12. Maluku: népesség: 2,2 millió
13. Nyugat-Pápua: népesség: 2,5

millió

További ázsiai országok
14–16. Irán: népesség: 75 millió,

fő vallás: iszlám 99%
17–18. Irak: népesség: 31 millió,

fő vallás: iszlám 96%
19. Írország: népesség: 5 millió, fő

vallás: kereszténység 92%
20–21. Izrael: népesség: 7 millió,

fő vallás: zsidó 75%
22–23. Olaszország: népesség: 60

millió, fő vallás: kereszténység 82%
24. Jamaica: népesség: 2,7 millió,

fő vallás: kereszténység 83%
25–27. Japán: népesség: 127 mil-

lió, fő vallás: buddhizmus 70%
28–29. Jordánia: népesség: 6,4

millió, fő vallás: iszlám 96%
30–31. Kazahsztán: népesség: 16

millió, fő vallás: iszlám 54%

Az operation World
2016. júliusi 

imaprogramja

Matuz József gyulai lelkipásztor, Nyári Bernadett, Lehoczkiné Tóth Erika, 
Gyarmat Ruben, Mezei Ödön nagyszalontai lelkipásztor

w Július 10-én 16 órakor lesz
az Egyházzenei Tanfolyam záró-
ünnepélye az Újpesti Baptista
Imaházban. Igét hirdet Papp János
egyházelnök. Szeretettel várják a
baptista ének-zene kedvelőit!

Programajánló



A BudaSzíve Baptista Gyü-
lekezet tízfős alapítócsapata,
több év előkészület után, 2015
októberében kezdett evangeli-
zálni az ismerősei és barátai
körében. Az első hónapokban
egy Alpha-kurzuson keresztül
mutattuk be az érdeklődők
számára a kereszténység alap-
jait, majd február óta rendsze-
resen tartunk istentiszteleteket
és hétközi tematikus alkalma-
kat a Széll Kálmán tér környé-
kén.

Az elmúlt hónapokban sokszor ta-
pasztaltuk Isten áldását és vezetését.

2016. június 19-én történelmi pilla-
nathoz érkezett a gyülekezetplántálá-
sunk, bemerítést tartottunk a József ut-
cai imaházban.

Az ünnepen igét hirdetett Durkó
István, a kiküldő, anyagyülekezet lel-
kipásztora, a bemerítést pedig Fülöp
Áron gyülekezetvezető presbiter vé-
gezte. 

A négy bemerítkező fiatal felnőtt
bizonyságtételeiben hallhattuk, hogy
milyen élethelyzetből és miként nyúlt
Isten utánuk és lett az életük fontos ré-
sze. Mind a négyen elmondták, hogy

milyen nagy mértékben változott meg
az életük a megtérésük következtében.

Az ünnepre különlegesen sok csa-
ládtag és barát fogadta el a meghívá-
sunkat, a jelenlévők háromnegyede
vendégként volt jelen, akik közül so-
kan első ízben vettek részt keresztény
istentiszteleten.

A gyülekezetplántálásunk célja,
hogy lelki otthont építsünk Buda szí-
vében, és lehetőséget teremtsünk a
nagyvárosi nyüzsgés közepén olya-
noknak megismerni az élő Istent, akik
talán még sosem hallották a tiszta
evangéliumot.

Köszönjük, ha imádságával támo-
gatja ezt a missziót!

Fülöp Áron
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Örömmel láttam a felhívást,
hogy van lehetőség bizonyságot
tenni. 

Íme az én bizonyságtételem: 
2008 nyara. Tahi, tinitábor. 
Akkor voltam 18 éves. Úgy

emlékszem vissza arra a napra,
mintha csak tegnap lett volna.
Mélyen ott él bennem. Pócsme-
gyerről jöttek át talán egy csütör-
töki napon eljátszani nekünk egy
pantomim-előadást. 

Ment a szöveg magnóról: „Is-
ten kezeket adott nekünk. Kezeket
adott arra, hogy védjünk, kezeket,
hogy építsünk, kezeket, hogy sze-
ressünk... De mi ezeket a kezeket
rosszra használtuk. Ahelyett,
hogy védenénk, támadunk, építés
helyett rombolunk, szeretet he-
lyett gyűlölködünk, és végül,
ezekkel a kezeinkkel szegeztük fel
az Úr Jézust a keresztre!”

Ez volt a szöveg, ami ment a
magnóról, ennek alapján ment a
pantomim, és ez volt az a pont,
ami után fél óráig nem voltam ké-
pes abbahagyni a sírást, ami kitört
belőlem. Akkor, abban a pillanat-
ban megváltozott minden, majd
utána az egész életem. 

Istentisztelet után Nagy Sándor
lelkipásztor megkért mindenkit,
hogy csukja be a szemét, és tegye
fel a kezét az, aki szeretné átadni
az életét Jézusnak. Hozzátette,
csak ő és Isten fogja látni. Én fel-
tettem, és rajtam kívül még egy
lány, aki mellesleg szobatársam
volt a barakkban. Beszélgettem
Nellivel, Sándor feleségével, és
már akkor be akartam me rítkezni,
de végül egy év múlva került rá
sor, 2009. július 19-én. Az az év
nagy változást hozott. Abban az
évben, még áprilisban meghalt
édesapám, két nappal a halála

(Folytatás a következő oldalon)

ElsőbemerítésaBudaSzívegyülekezetbenÚj élet tahiban

Gyülekezetünk vezetőségi pótvá-
lasztást tartott, ennek eredményekép-
pen 2016. június 26-án két új vezetősé-
gi tagunk, Komlósi Sándor és Pálfalvi
Attila szolgálatba állítása történt a dél -
előtti istentisztelet keretein belül.

Alapigeként Pető Albert lelkipász-
tor a Mk 13,34–37. verseket olvasta. A
gazda, mielőtt elindult hosszú útra,
szolgáinak adta át a hatalmat. Úgy,
ahogy Jézus rábízza a vezetőkre a gyü-
lekezetet. A hatalom egyben nagy fele-
lősséget is jelent. A gazda távolléte
alatt történhetnek nehéz, sürgős meg-

oldásra váró problémák. A vezetők fe-
lelőssége kezelni ezeket a gondokat. 

Két új vezetőségi tagunk bizony-
ságtételében elmondta, hogy hogyan
vezette őket Isten, hogy „igen”-t
mondjanak erre a feladatra.

Komlósi Sándor Isten elé vitte ezt
a kérdést, hogy akarja-e őt az Úr a
vezetőségben látni. Először Jónás
könyvéből szólt hozzá Isten. Meg-
érezte, hogy el lett hívva erre a szol-
gálatra. Bízik abban, hogy Isten ké-
pessé tudja tenni a rábízott feladat
elvégzésére. Ebben a Zsidókhoz írt
levélből a hithősök példája erősítet-
te. Szeretné az Urat szolgálni, és jó
példával elöljárni. 

Pálfalvi Attila elcsendesedésében
Isten előtt egy szó került elé: az enge-
delmesség. Ennek a szónak alapkőnek
kell lennie az életében. Ebben az 1Sám
15,22 erősítette meg: „Többet ér az enge-
delmesség az áldozatnál.”

A vezetők és a lelkipásztor imáját
az énekkar áldást kérő éneke koronáz-
ta meg. Isten áldjon benneteket, adjon
nektek kitartást, bölcsességet, hogy a
rátok bízott feladatot hűséggel el tud-
játok látni.

Kövesdi Anikó

ÚjvezetőségitagokDebrecenben
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előtt országos versenyen 5. helye-
zett lettem magyar nyelvtan és
irodalomból; szeptemberben új
életet kezdtem Budapesten egy
kollégiumban. 

Most ott tartok, hogy eddig le-
hetetlennek tűnt, hogy leérettségi-
zek valaha is, már csak három nap
választ el ettől. Folyamatosan ka-
pom Istentől a kárpótlást a múl-
tam fájdalmaiért, és gyógyulnak a
lelki sebeim, bár lassan, de igen,
gyógyulnak. 

Ma is Jézus mellett döntök, és
hiszem, hogy ő átsegít a nehézsé-
geken. Hiszem és vallom, hogy Jé-
zus értem is életét adta a keresz-
ten. Általa értelmet nyer az élet. 

A jövőm még bizonytalan, de
csak addig jövő, amíg nem válik je-
lenné. Hálás vagyok, hogy egész -
séges lehetek, hiszen nagy kincs. 

Ezernyi hálaokom van, de ezt
majd máskor. 

Ez az én bizonyságom. 
Az Úr áldjon mindenkit! 

Szeretettel: 
Sereg Enikő

(Folytatás az előző oldalról)

A Baptista Szeretetszolgálat és a
kiskőrösi szeretetházi gyülekezet
közös szervezésében közfoglalkoz-
tatási mintaprogram valósul meg rá-
szorulók számára. A „kiskőrösi me-
zőgazdasági modul” ünnepélyes
megnyitóját június 22-én, szerdán
tartották a Szűcs József utcában.

A megnyitó kapcsán az esemény
szervezői bemutatták a program-
ban megvalósult beruházásokat, a
mezőgazdasági modul működését,
illetve a későbbi tervekről is szó
esett. A szalag átvágásánál a Bap-
tista Szeretetszolgálat és a Magyar-
országi Baptista Egyház képviselői
mellett ott voltak a Belügyminisz-
térium és az illetékes kormányhi-
vatal munkatársai is.

Opauszki György, a baptista egy-
ház szociális szaktitkára köszöntöt-
te az esemény résztvevőit, majd
Szanyi Gergely, a segélyszervezet
programvezetője beszélt az előz-
ményekről. Elmondta: a közfoglal-
koztatási programot 2013-ban
kezdte el a fővárosi Utcafront olyan
rászorultak érdekében, akik a mun-
kaerőpiacon esélytelenül kerestek
volna munkalehetőséget. Kezdet-
ben hulladékot gyűjtöttek, a kör-
nyezetet tisztították, füvet nyírtak,

télen havat la-
pátoltak. Aztán
a program bő-
vült, miközben
együttműködő
partnereket és
további kapaci-
tásokat kerestek
és találtak. 

Aztán 2015-
től a baptista
közmunkaprog-
ram országossá
szélesedett, mi-
közben létrehoz-
ták a fővárosban,
Kőbányán a szo-

ciális szolgáltatóközpontot, ahol haj-
léktalanok segítenek hajléktalanok-
nak.

A kiskőrösi modell, mintaprog-
ram elemei között szabadföldi és
fóliasátras növény-, illetve gomba-
termesztés szerepel, amely a közel-
jövőben a támogatott lakhatás bizto-

sításával és a pszichiátriai betegek
bevonásával egészül ki. A távolabbi
jövő terve a szociális szövetkezet
létrehozása, a további kapacitásbő-
vítés, a feldolgozó üzem építése, az
állattartás. Az elképzelés az, hogy a
megtermelt növényeket a baptista
szociális és az oktatási intézmé-

nyekben hasznosítják,
illetve ha lesz, a feles-
leget értékesítik.     

A megnyitót – ame-
lyen jelen volt Hári Ti-
bor, a Baptista Szeretet-
szolgálat ügyvezető
igazgatója és Révész
Szilvia kommunikációs
igazgató is – tapaszta-
latcsere és kötetlen be-
szélgetés zárta.  

Forrás:
baptistasegely.hu

Baptista mintaprogram a közfoglalkoztatásban

Ma gyóntatóm az erdő. Este van,
Sötét lombok közt csillag, reszkető,
Mint mély templomba tévedt 

gyertyaláng.
Körül az avar: oltárterítő
És szentélytartó oszlopok: a fák.
Az erdőszélről jöttem: bűn honából,
Sütött a vétek izzón, mint a nap,
Jöttem a bánat szelíd ösvényén,
Kezemben reszket a levett kalap,
E mély homályba, e szent fák tövébe
Teszem le szívemből ma mind a vétket –
Tölgykoronákban orgonáz a szél.

És szól az Isten: „Feloldozlak téged.”

Reményik Sándor

ma gyóntatóm



Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Az érett életkor a kapcsolat
melletti döntés lényegi feltétele,
hiszen az érettség beálltáig nagy
mértékben változik a személyi-
ség. Lányoknál az érettség alsó
korhatára körülbelül tizennyolc,
fiúknál huszonegy év. A tizennyolc
éves kor alatt kötött házasságok
bomlási aránya nyolcvan száza-
lék körül van. Hasonlóan éretlen
állapot az is, ha a fiatalok tizennyolc
éves koruk előtt kezdenek szexu-
ális életet, majd erre építve kötnek
házasságot akár öt-hat évvel ké-
sőbb. 

Az érett személyiség összetett
fogalom. A helyes együtt járás
ideje alatt egy érett ember képes
meglátni, hogy párja érett szemé-
lyiség-e. És meddig kell tartania
az együtt járásnak, mikor érik be
a kapcsolat? 

A szerelem, a szerelmi hor-
monnak nevezett feniletilamin
(PEA) nagy általánosságban ti-
zennyolc hónapig tartja fenn a „li-
la ködöt”. Ez idő alatt a fiatalok
nem tudják reálisan megismerni
egymást. Tehát, ha biztosra sze-
retnének menni, az eljegyzéssel is
várni kell a tizennyolc hónap
múltáig, és még utána is legalább
fél évig, hogy immár a „lila köd”
nélkül ismerhessék meg egymást
és a köztük levő különbözősége-
ket, s gyakorolhassák egymás el-
fogadását. 

Vegyük komolyan a Biblia ta-
nítását: 

„Mindennek megszabott ideje
van, megvan az ideje minden dolog-
nak az ég alatt. (...)

Megvan az ideje az ölelésnek, és
megvan az ideje az öleléstől való tar-
tózkodásnak.” (Prédikátor 3)

Forrás: Tomka Ferenc írása, mely
az Új Ember folyóiratban jelent meg

Szexualitás és házasság:
mennyi idő kell egy 

kapcsolat megéréséhez? 
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Álmaink megvalósítása során
számíthatunk nehézségekre, akadá-
lyoztatásokra célunk elérésében, vi-
szont amennyiben Isten szíve szerint
való álmokért harcolunk, ugyancsak
számolhatunk az Örökkévaló hatal-
mas, természetfeletti erejével, hogy
győzedelmeskedhessünk. Nagyjá-
ból össze is foglaltam, milyen témá-
ban beszélt nekünk Nemeshegyi Dá-
vid, a Rákoshegyi Baptista Gyüleke-
zet pásztora. Prédikációját – hogy
így nevezzem – a tőle megszokott
összeszedettség, humor jellemezte.

Az Angyalföldi Baptista Gyüle-
kezet dicsőítőcsapatának nyitódala
(„Te vagy az Isten, aki nevére...”)
egyik kedvenc dicsőítő dalom, erő-
teljes kezdésnek bizonyult. Én sze-
mély szerint mindig elszontyolo-
dom egy picit, mikor rájövök, hogy
most nem éneklünk többet, nem is
bírom a szoros programterveket
egyébként, de ez teljesen szubjektív,
és az Örömkút rendezvényeken
nyilván ennek van helye. Ehhez
mérten remekül megszerkesztett al-
kalom résztvevői lehettünk, hála Is-
tennek és a szervezőknek, többek
között Muzslai-Bízik Benczének, aki
az Örömkút rendezvények főszerve-
zője.

„Én sajnos értem a slágerek szö-
vegét, ezért úgy gondoltam, írok ne-
kik Istennek tetsző szöveget.” Ezen
slágerátiratok cajon-akusztikus gitár
felállásban hangoztak el a Pápai To-
mi Band előadásában, igazi zenei él-
ményt nyújtva a hallgatóságnak. Az
immáron Jézus kedvére való dalok
CD-n is megjelentek, melyeket tet-
szőleges áron meg lehetett vásárolni
az alkalom után. Az így befolyó ösz-
szeget Tamás spontán kijelentéssel az
Örömkút rendezvénysorozat támo-
gatására ajánlotta.

Visszatérve az álmainkra, úgy
gondolom, lehetünk ábrándozásra
hajlamosak, nincs ezzel baj, én is

ilyen vagyok, vi-
szont meg kell ta-
nulnunk összehan-
golni minden apró
g o n d o l a t f o s z l á -
nyunkat a Szent
Szellem sugallatai-
val, még akkor is, ha
ez bizonyul életünk
legnehezebb kihívá-
sának. Hiszen ha be-
legondolunk, a
problémáink forrása

végtére is elméleti síkon kezdődik.
Ez teljesen független attól, hogy raci-
onális beállítottsággal rendelkezel,
vagy az előbb említett álmodozó tí-
pushoz tartozol. Jézus vágya, hogy a
vele való kapcsolatod ápolása során
egyre inkább az ő gondolatain járjon
az eszed, ne pedig a terheken, me-
lyek csak lehúznak és felőrölnek.
Merjünk Isten szíve szerint álmodni,
merjünk kilépni, megvalósítani!
„Előtted megyek, síksággá teszem a he-
gyeket, a tekervényes utakat kiegyenesí-
tem, összetöröm a súlyos bronzkapukat,
a vaszáraikat letöröm. Neked adom a sö-
tétségben elrejtett kincseket és a titkos
rejtekhelyek gazdagságát, hogy meg-
tudd: Én vagyok az Örökkévaló, Izrael
Istene, aki neveden szólítottalak.” (Ézs
45,2–3)

Csöndes Evelin, a Felház lelkes
résztvevője beszélt nekünk szemé-
lyes bizonyságáról a böjttel kapcso-
latban, hogy mennyire fontos tudato-
san végezni a mindennapi cselekvé-
seinket, és nem árt néha átmenetileg
alapvető dolgoktól megválni, hogy
még többet hallhassunk Isten hoz-
zánk intézett szavaiból. Napjaink-
ban az internet könnyen beszippant
minket, ha nem figyelünk oda, és
hagyjuk elfajulni ezt a folyamatot.
Evelin buzdított minket Facebook-
böjtre is, hiszen a közösségi oldalak
is könnyűszerrel rabolják drága
időnket.

Értékes nyeremények kisorsolá-
sára is sor került, tíz darab remek
könyv talált gazdára, valamint a
Szafi fit felajánlásával egészséges
alapanyagok. Az Örömkút-himnusz
is elhangzott, örömmel tapasztal-
tam, hogy egyre jobban megy a rap-
szöveg jól artikulált előadása. Ösz-
szességében igazán remekül éreztük
magunkat, és természetesen a finom
falatok sem maradtak el.

Szabó Eszter Noémi
Fotó: Bakos Tamás

álmodjunk isten szíve szerint!
Örömkút 2016. június 12.



Amikor a Békehírnök keresztrejtvé-
nyeit nem tudtam megfejteni, úgy véltem,
bizony nagy tudású a készítője. Amikor a
harangzenekart hallgattam, elismeréssel
gondoltam a fiatalokra, akik odaszánják
magukat erre az időt, tudást, egymásra fi-
gyelést igénylő szolgálatra. Amikor az
imaházi hangosítást végezték hozzáértők,
megállapítottam, hogy hát igen... Aztán ki-
derült, hogy ez a három egy és ugyanaz a
személy, egy 19 éves fiatalember. Beszélge-
tésünkkor csodálattal láttam, hogy még hi-
hetetlen csúcsok következtek. Asztalos
Bogdán az újpesti gyülekezet tagja. 14
éves korában kötelezte el magát Megváltó-
jának, azóta is neki köszöni tehetségét, lá-
baihoz teszi le elismeréseit. Boldog ember.

– Nyolc évig zongoráztam és négy
évig trombitáltam, ezzel az alappal ke-
rültem a harangzenekarba, de csak
alapműveltségként tanultam zenét,
mert nagy kedvencem a fizika és a ma-
tek lett. Egyházi iskolába járok, az osz-
tályban négyen vagyunk nagyon jó
barátok, mind indulunk fizikaverse-
nyeken. Ma ez a fő profilom.

– Az ország tíz legjobb diákkoponyája
közt vagytok e téren. Négyen együtt egyet-
len trófeáért? Nem szül ez ellentéteket?

– Köztünk nem. Segítjük, inspirál-
juk egymást. A tanárunk is – akinek
nagyon sokat köszönhetünk – erre ne-
vel minket:  élvezzük a fizikát, ami im-
már a hobbink is, a versenyek csak
melléktermékek. Inkább felfelé húz-
zuk egymást, nem taposunk... A barát-
ság több, mint a pontszámok!

– Helyezést értél el a diákolimpia válo-
gatóján, az országos fizikai tanulmányi
versenyen harmadik lettél. Matematikai
versenyeken is teljesítesz, OKTV-n pont-
szerző helyen végeztél. A maximum más-
félszeresét gyűjtötted a felvételihez, és a ta-
valyi eredményekről még nem is beszél-
tünk. Hogy futottad meg az érettségit?

– Nagy örömömre jól sikerült. Az
írásbelik átlaga 85% felett van. Emelt
szinten a matekot 96%, a fizikát 98%-ra
tudtam teljesíteni. Így nyugodtan né-
zek a továbbtanulás elé.

– Mikor indultál az első versenyeden?
– Másodikos általánosban, s rögtön

megnyertem egy kerületi versenyt, a
polgármesteri hivataltól akkor és most
is elismerést kaptam. Nagyon jólesett.
Az első igazán nagy versenyt 15 éve-

sen teljesítettem, fizikai országos dön-
tőben bronz fokozatot értem el. 

– Milyen nehézségei vannak a megmé-
rettetéseknek? 

– Ezek utazós hétvégék. Két-három
napot töltünk különböző városokban,
már jóformán beutaztam hazánkat.
Másrészt több fordulón kell teljesíte-
ni... és sok időt igényel az alaposság.

– Izgulós vagy?
– Nem. Csak akkor dobog torkom-

ban a szívem, ha szembe kell állnom
egy vizsgabizottsággal, közönséggel,
például ha zenélek. Ezért se azt válasz-
tottam, az izgulást nem tudom legyűr-
ni, addig tart, míg le nem vonulunk.
Én sokszor azon aggódom, amin más
nem. Például amikor jogosítványt sze-
reztem, nem tudtam, milyen helyze-
tekbe kerülök majd. Ugyanakkor csep-
pet se izgulok azon, amin más, példá-
ul elméleti, írásbeli vizsgák. Szeretem
a gyakorlati fordulókat, a szóbeliket is.

– Hogy osztod be az idődet?
– Nem könnyű, de a tanárom min-

dig azt mondja, hogy végtelen időm
van. Vasárnap délelőtt és dél után járok
istentiszteletre. Szeretek gépezni és na-
pi egy órát szobabiciklizek, ami mellett
kényelmesen tudok tv-t nézni. Ez is
kétszeres időkihasználás.

– Otthoni segítség? Ez a profil nem ad
felmentést neked?

– Ó, hát néha kibújok, jó, igaz... de
általában a felmosás az én dolgom.

– Milyen családban élsz? 
– Négyen vagyunk szüleimmel és

egyetemista testvéremmel, Krisztával.
Otthon nem a lazsálást látom. Édes-
apám sokáig volt gondnoka a gyüleke-
zetünknek, és láttam, hogy csak a be-
csületes és odaszánt munkának van
gyümölcse. Anyukám is így él, úgy-
hogy van honnan merítenem.

– Magasra emelt az Úr, és még nincs
vége. Hogy viseled a dicsőséget?

– Néha megkísért... de a családom,
iskolám, gyülekezetem, hitem mind
Jézusra mutat. Így könnyebben meg-
tart az alázat. Tudom, mit kaptam, és
nekem is hozzá kell tennem a saját erő-
met, ami szintén ajándék. Erre törek-
szem, és sok örömöt ad. Semmiről se
kell lemondanom, mindenem meg-
van, ez boldoggá tesz.                                  

Salyámosy Éva

Ragyogó kincseink
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Köszönjük a kedves rejtvény-
fejtők postai vagy elektronikus le-
veleit és Vincze Joli néni telefonos
hibátlan megfejtéseit Domoszlóról!
Kivétel nélkül helyes megfejtések
érkeztek szerkesztőségünkbe!

Köszönjük a levelekben kül-
dött áldáskívánásokat is:

„Szeretettel köszöntjük Asztalos
testvért! Hodozsó Jánosné és férje
Méhkerékről”

„A megfejtés: »De én az Istenhez
fordulok, Istenre bízom ügyemet«
(Jób 5,8). Kívánom, hogy vala -
mennyiük életében ez így legyen. Tul-
kán Péterné, Kétegyháza”

„Köszönjük kedves lapunk, a Bé-
kehírnök által küldött drága üzenete-
ket. Örömmel olvastuk a vezércikktől
kezdve a bemerítési ünnepek beszá-
molóit és minden írást. Szeretettel kö-
szöntjük kedves lapunk szerkesztőit,
segítőit, cikkíróit, versíróit, bizony-
ságtevőit. Köszöntjük kedves »törté-
netíróinkat«, akik novellákba rejtett
Üzeneteket küldtek, öröm volt olvas-
ni. Várjuk ezután is a »vers-író-ceru-
zával« megáldott bizonyságtévők köl-
teményeit a lapban. Örömmel fejtet-
tük meg a keresztrejtvényt. Gulyás
Ernő és Anna, Újpest”

A megfejtők közül könyvjuta-
lomban is részesülnek:

– februári megfejtőink:
Kápolnai Józsefné Csengődről
Kisné Ady Éva Békésről
Pető Gézáné Miskolcról

– március–áprilisi megfejtőink:
Pócsi Lajosné Hajdúszoboszlóról
Szalai Vincéné Budapest, Nap u.
Tulkán Péterné Kétegyházáról

– májusi megfejtőink:
Kígyósi Károlyné Köröstarcsáról
Madarász Dezső Pécs-Somogyról
Tóthné Szűcs Csilla Békésről.

Gratulálunk nyereményükhöz!
Jutalmukat postán küldjük el.

rejtvényfejtőink
figyelmébe
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Ha valaki ismeri a régi társbérle-
ti rendszert, akkor az ott élők sorsa
nem meglepő a számára. A lakások
államosítása után egy-egy otthonba
több családot is betelepítettek, az-
tán amikor a lakók eltávoztak az
élők sorából, maradtak kevesebben,
de ugyanott. Így örököltem édes-
anyámtól egy fél lakást. Két szoba
az enyém, külön bejárattal, két szo-
ba egy másik emberé, és vannak
közösen használt részek is. 

A lakást áruljuk. Ezért én min-
den értéket, amit csak találtam, ki-
raktam a két szoba ágyára, asztalá-
ra és a szekrények kinyitható ré-
szeire, hogy amikor a szakember
feljön felbecsülni, akkor minden
kéznél legyen.

A következő este telefonáltak a
házból, hogy betörtek a lakásba.
Hirtelen összeszorult és kiszáradt a
torkom, megkeseredett a szám,
nem tudtam ellene tenni. Istent
kértem, hogy jöjjön velem. Taxiba
vágtam magam, és nem kis tarifá-
ért odarohantam. Közben az járt a
fejemben, hogy vajon találok-e még
valamit a lakásban, hiszen könnyű
préda volt minden.

Megjöttek a rendőrök, és a hely-
színelés befejeztéig nem is volt sza-
bad belépni a lakásba. Nyomokat
kerestek, de semmi! Amikor belép-
hettem, vettem egy nagy levegőt,
és felkészültem mindenre. A lakó-
társ szobáiban végeztek először, és
amikor benéztem, a hideg futkosott
a hátamon. Széttört bútorok, kido-
bált szekrények... Aztán kiderült,
hogy elvittek egy csomó könnyen
mozdítható holmit: laptopot, fény-
képezőgépet, mobilokat, kész-
pénzt, aranyat, ezüstöt... több száz-
ezer forint értékben. 

Vártam a soromra, és semmi jó-
ra nem számítottam.

Aztán eljött az idő, hogy én is
feltérképezhettem a helyzetet.
Egyik ámulatból a másikba estem,
hogy semmi, de semmi nem hiány-
zott, holott lett volna mit elvinni!
Végül megerősítettem a szívem, és
kinyitottam azt a szekrénykét, ahol
az arany és az ezüst volt eltéve.
Ugyanott találtam őket, ahová rak-
tam. Lerogytam a fotelba, hitetlen-
kedve néztem körül. Semmi kár,
semmi törés, semmi rablás. Min-
den a helyén volt, bár látszott,
hogy jártak itt is, mert egy-két tö-
rölköző a földön landolt. De semmi
más. Aztán elmosolyodtam. Egy 35

éves tokaji szomorodni kis üveg és
egy tokaji aszús díszdoboz tűnt el,
de a bor már ihatatlan volt. Lát-
szott benne a sok seprű. Mivel elő-
ző nap mindent le is fényképeztem,
most meg tudtam mutatni ezt a
rendőröknek is mint dokumentu-
mot.

Ekkor eszembe jutott egy másik
eset. Surányban volt nyaralónk. Sor-
betörés alkalmával minden házat
megrongáltak, kifosztottak, meg-
becstelenítettek emberi ürülékkel.
Nálunk nem. A zár valóban tönkre-
ment, de csak egy piszkos zoknit ta-
láltam a mélytányérokban. Csoda
volt az is.

Tudom, mit ígért az Úr: „Minden
gondotokat őreá vessétek, mert neki
gondja van rátok...” (1Pt 5,7), de so-
ha nem ígérte, hogy baj nem fog ér-
ni minket. Most megőrzött az Úr
mindenek felett. Nem győztem
megköszönni ezt a csodálatos vé-
delmet. 

A kihallgatás végén a rendőr
megkérdezte, ki vagyok, mert ilyen
végtelen békét és nyugalmat senki-
ben sem látott még... de nem volt
időm bővebben kifejteni neki, mert
hirtelen kapta a kabátját, és el kel-
lett rohannia. Talán most csak eny-
nyire volt szüksége...

Salyámosy Éva

hihetetlen történetek
Megóvlak…

Kaposvári informatikai vállala-
tok hirdették meg először az Év In-
formatika Tanára díj pályázatot
2016-ban. A pályázat elsődleges
célja az informatikai képzés nép-
szerűsítése és a fiatalok motiválá-
sa, ugyanis Magyarországon hiány
van az informatikai szakemberek
területén.

Az Év Informatika Tanára díj
pályázatra pedagógusok pályáz-
hattak, őket pedig kaposvári infor-
matikai cégek képviselői bírálták
el. A végső eredményhez 10%-ban
egy facebookos szavazás is hozzá-
járult, ahol diákok és szülők is sza-
vazhattak kedvenc tanárukra.

Az öt legjobbnak bizonyult pe-
dagógus egy-egy programozható
robotot kapott, amelyeket oktatási
célra is használhatnak. A díjakat
hétfőn délelőtt adták át a városhá-
zán.

A pályázat öt nyertese Biczóné
Lengyel Bea és Raskoványi Miklós, a
Táncsics Mihály Gimnázium ok-
tatói; Lakosné Makár Erika, a Ka-
posvári Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnázium
pedagógusa; Szabó János, a So-
mogy Megyei Duráczky EGYMI

és Kollégium
tanára; vala-
mint Paróczi
Zsolt, a bodro-
gi Bölcsesség
Kezdete Óvo-
da, Általános
Iskola és Zene-
iskola oktatója
lett.

Közülük a legjobb elbírálásban
Szabó János, a Somogy Megyei
Duráczky EGYMI és Kollégium in-
formatikatanára részesült, így ő
nyerte el az Év Informatika Tanára
díjat Kaposváron.

Róth-Balázsi Hunor

átadták az év 
informatika tanára 
díjat kaposváron

Hihetetlen történetek
Vannak olyan történetek,

amelyeket ki se lehetne találni,
annyira eredetiek, kacifántosak
és csodálatosak: mert igazak! Is-
ten különleges módon avatkoz-
hat életünkbe megtérésünk, testi-
lelki gyógyulásunk, a vele való
találkozásunk érdekében. Mind -
annyiunk kincseivé válhatnak át-
élt élményeink, ha megosztjuk
őket. 

Várjuk szerkesztőségünkbe a
bizonyságtételként elbeszélt élet-
eseményeket, csodálatos átélése-
ket, megtapasztalt gondviselést
Hihetetlen történetek című rova-
tunkba. Az írásokat e-mailben a
bekehirnok@baptist.hu, vagy
postai úton az 1068 Budapest,
Benczúr u. 31. címen várjuk „Hi-
hetetlen történetek” felirattal.

mondjuk el másoknak is!


