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A hét igé je
„Boldog ember az, aki a kísértés

idején kitart, mert miután kiállta a
próbát, elnyeri az élet koronáját, ame-
lyet az Úr megígért az őt szeretők-
nek.” (Jak 1,12)

A hét gon do lA tA
Az Úr koronát, az élet koroná-

ját ígérte az őt szeretőknek. Ígére-
tét megtartja, meg tudja tartani.
Az ő részéről minden készen van,
nincs és nem lesz változás. Az
egyetlen mozgó összetevő én va-
gyok. Kísértés – próba: szép elmé-
leteink vannak a két hasonló fo-
galomról (pl. Isten megpróbál, a
sátán kísért). Néha azonban túl-
exponáljuk a dolgot, hiszen Jakab
maga is felváltva használja mind-
két szót, mint ahogy mi szinoni-
mákat használunk, ha például el
akarjuk kerülni a szóismétlést. Kí-
sértés idején kitart... meddig tart a
kísértés? Ha ezt nem is tudjuk
pontosan, abban mégis bízha-
tunk, hogy a mi esetünkben is van
határa annak – ahogyan a „tíz na-
pig tartó megpróbáltatás” kb. ezt
jelenti: lesz határa, mértéke. Ha
főleg a saját kívánságaim azok,
amelyek miatt kísértésbe eshetek,
s ha azok vihetnek bűnbe – még-
pedig úgy, hogy belehalok (15. v.),
akkor az azt jelenti, hogy a kísér-
tés ideje az egész életem idejével
megegyezik. Szorongjak, féljek
egész életemen át? Nem erről van
szó. Boldog vagyok, mert koronát
ígért Uram. Boldog vagyok, mert
tegnap is győztem kívánsága-
im/kísértéseim felett. Ma meg
holnap is figyelmesen élek Uram
segítségét kérve és elfogadva. S
várom a koronát. (Herjeczki Géza)

A hét gyAkorlAtA
Éljünk figyelmesen, Isten se-

gítségét kérve és elfogadva.

A hét imájA
Istenünk, segíts győznünk hely-

telen kívánságaink felett! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóÚjabb siker a robotikában

2016. június 29-től július 4-ig
Németország (Lipcse) adott otthont
a RoboCup 2016 robotika-világver-
senynek, melynek Junior Rescue
Line kategóriájában a Baptista Sze-
retetszolgálat robotikacsapata két
korosztályban is képviselte Ma -
gyar országot.

Primary (11–14 év) korcsoport-
ban az ifj. Abán Csaba, Poór Lili ta-
gokból álló 2_Bit nevű csapatunk a
25 ország bajnokcsapatát felvonul-
tató mezőnyben folyamatosan ki-
magasló teljesítményt nyújtva a kí-
nai csapattal szoros versenyt vívott
az egyéni világbajnoki címért. A
nyolcadik futam után az eddigi leg-
nagyobb robotikasikerünket élhet-
tük meg, hiszen 2_Bit nevű csapa-
tunk az országok közötti egyéni
versenyszámban világbajnoki má-
sodik helyezett lett, mögöttük je-
lentős hátránnyal (több mint 600
ponttal lemaradva)
Japán csapata vég-
zett a harmadik he-
lyen.

Secondary kor-
osztályban (15–19
év) a Jakab Ágnes,
Papcsák Nóra Anna-
mária tagokból álló
NiceDroid csapatunk
versenyzett. Progra-
mozóink az idei év-
ben korcsoportot vál-
tottak, így 15 évesen
az akár 18–19 éves
robotosok között kel-
lett helytállniuk. A 34

csapatból álló me-
zőnyben korukhoz
mérten kimagasló
eredménnyel, a há-
rom nap alatt az egyé-
ni csapatverseny elő-
kelő 13. helyét szerez-
ték meg. 

Korosztályukban
az első három helyen
Kína, Irán és Horvát -
ország csapatai vé-
geztek.

Mindkét csapat
felkészítője és men-
tora Abán Csaba volt.

NiceDroid csapa-
tunkat Horvátország csapatával
sorsolták párba. A futamok során
mindkét nemzet programozói pon-
tosan kivitelezték a mentési feladat
rájuk eső részét, és a robotok közöt-
ti kommunikáció is hatékonyan
megvalósult. 

A magyar–horvát SupeTeam
magabiztos, a mezőnyből kimagas-
ló teljesítménnyel a világverseny
első helyén végzett.

2_Bit csapatunkat Portugália
programozóival sorsolták össze. 

A portugál csapat sajnos nem
tudott pontot szerezni a futamok
során, ennek ellenére a 2_Bit által
teljesített szakasz elég volt ahhoz,
hogy a magyar–portugál összetéte-
lű Superteam a versenyszám ötö-
dik helyén végezzen.

Gratulálunk a kiemelkedő ered-
ményekhez! 

baptistasegely.hu
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2016. október 7–8-án harmadik
alkalommal rendezik meg Buda-
pesten a MOM-ban a GLS (Global
Leadership Summit) Nemzetközi
Vezetői Konferenciát. 

A kétnapos vezetői műhelyen
nyolc külföldi szakember – többek
között amerikai lelkészek, si ker -
könyvszerzők és üzletemberek –
előadásai hangzanak majd el. 

A rendezvény célja, hogy a
résztvevők jobb vezetővé váljanak,
és elsajátítsanak egy olyan korszerű,
gyakorlatias és egyben keresztény ve-
zetői szemléletet, melynek alapja a Bib-
lia és Jézus tanítása.

Kihívásokkal találkozol nap
mint nap? 

A munkahelyeden olyan beosz-
tásba kerültél, ahol koordinálnod
kell egy csapat munkáját, és felelős
döntéseket hoznod? 

Vezetőként veszel részt a külön-
böző szolgálatokban? 

Felmerült már benned, hogyan
lehetne jobban megszervezni, irá-
nyítani egy programot, vagy példá-
ul egy csapatot szervezni, egy tá-
bort vezetni? 

Szeretnél vezetni, de nem tu-
dod, képes vagy-e rá igazán? Sze-
retnél továbbfejlődni? 

Csatlakozz te is ahhoz a közel
1000 magyar vezetőhöz, akik az el-
múlt két évben részt vettek a buda-
pesti konferencián! 

Legyél te is egy olyan több száz-
ezer fős közösség tagja, amely ma a
világ több mint 120 országában
működik.

A szervezők és előadók célja,
hogy a vezetői készségfejlesztés ré-
vén segítsék a gyülekezetek növe-
kedését. A Chicago melletti, Bill
Hybels lelkész által vezetett Willow
Creek Gyülekezetből Észak-Ameri-
ka-szerte 375 helyszínre élőben
közvetítik az eseményt, majd ezt
követően szerte a világon megren-
dezésre kerülnek a lokális GLS-
konferenciák, ahogy hazánkban is
2014 óta.

A konferencián rengeteg lehető-
ség áll az érdeklődők rendelkezésé-
re, hogy a saját képességeiket és az
általuk vezetettekét továbbfejlesz-
szék. A GLS egy bizonyítottan
hasznos eszköz a résztvevők szá-
mára, akik arról számoltak be,
hogy gyülekezetük, szervezetük,
missziójuk sokkal hatékonyabban
működik, miután részt vettek a
konferencián.

A rendezvény magyarországi
védnöke a Magyar Evangéliumi
Szövetség – Aliansz és a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Taná-
csa (MEÖT), mely 1943 óta kínál
együttműködési fórumot a magyar-
országi egyházaknak és egyházi
szervezeteknek. 

A MEÖT tagegyháza többek kö-
zött a Magyarországi Református
Egyház, a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház, a Magyarországi Bap-
tista Egyház, a Magyar Pünkösdi
Egyház és a Magyarországi Meto-
dista Egyház is.

A konferencián nyolc nemzetkö-
zileg elismert szakember mellett
Lénárt Viktor előadásán is részt ve-
hetsz, aki az esemény idei magyar
előadója. Lénárt Viktor vezetési
szakértő, evangélikus lelkész, a
GROW csoport vezérigazgatója,
aki a munkája során nagyvállala -
tokkal dolgozik együtt felsőveze-
tők fejlesztésén, szervezetfejlesztési
és kultúraalakítási programok tá-
mogatásán.

Gyere és fejleszd tovább képes-
ségeidet, hallgass meg világhírű,
tapasztalt vezetőket, szakembere-
ket, lelkészeket arról, ők hogyan
gondolkoznak a vezetésről! 

Bővebb információ, online regiszt-
ráció és jegyvásárlás:

http://glshungary.org
Beharangozó videó:
https://www.youtube.com/

watch?v=L2w8jnrMGmU
Közösségi oldal: 
https://www.facebook.com/

glshungary/

glS harmadszor is Budapesten

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 konferencián?

Mert legalább egyszer egy évben
jó együtt hallgatni Isten igéjét mesz-
sze lakó, ritkábban látott testvére-
inkkel a természet napsütötte, zöld
sátortemplomában, ahol a madarak
énekével vegyül istendicséretünk!

Hogy találjuk meg a tábort?
Cím: 2022 Tahi, Ereszvény dű-

lő 52. 
Megközelíthető gépkocsival a

11-es főúton.
Autóbusszal Budapestről: Új-

pest, Városkaputól buszjáratok:
880–890, 893–895, 898.

HÉV-vel Budapesttől Szent -
endréig, majd onnan autóbusszal
Tahitótfalu, Hídfőig.

Mikor fognak kezdődni az is-
tentiszteletek?

Délelőtt 10 órakor, délután 15
órakor.

Mi várja majd a gyerekeket?
Korosztályos bibliai foglalkozá-

sok, ugrálóvár, arcfestés...

Mi vár bennünket az istentisz-
teletek közt?

A baptista őstermelők és kézmű-
vesek utcája, és a Baptista Szeretet-
szolgálat 20 évét bemutató kiállítás.

Lesz-e különleges vendége a
konferenciának?

Igen! Nem is egy!
Találkozzunk (velük is) Tahiban!

Találkozzunk
Tahiban!
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Egy vidéki városkában évente
kéményseprő-parádét rendeznek
az egyik idős lakos, Berti bácsi tisz-
teletére, aki közel 50 évig tisztította
a helyi kormot a kéményekből. A
városlakók számára ez az egysze-
rű, jó kedélyű, élettel teli ember na-
gyon fontos személyiség. Elgondol-
kodtatott, hogy vajon mit tudhat,
amiért az emberek ma is szeretnek
a közelében lenni? 

A mai magyar társadalom a köz-
felfogás szerint pesszimista, ami-
kor örülhetnénk, akkor is hozzá-
tesszük a mondandónkhoz, hogy
de... Nap mint nap érzékeljük, mi-
lyen mély törésvonalak húzódnak
a különböző pártok, társadalmi
csoportok, rétegek és az egyes em-
berek között. A „szétdobáló”
(diabolosz) jól dolgozik, nem pihen.
Pedig mi vagyunk azok sokszor,
akik visszavonulunk a kényelmes
otthonainkba, gyülekezeteinkbe, és
passzívan hagyjuk, hogy hassanak
ránk a világ történései, majd pa-
naszkodunk, milyen szörnyű ez az
élet. Alszunk, és mint a balga szü-
zeknek, az olajunk csak egyre fogy
(Mt 25).

Az emberek szomjazzák az örö-
möt, a jó híreket. A jó hírt. 

Mi pedig hívőként is túl sokszor
kezdjük úgy a mondatainkat, hogy:
„Az a baj...” 

A keserűségünk a környeze-
tünkre is kiárad, elégedetlensé-
günkkel, csak a hibákat megtaláló
hozzáállásunkkal megmérgezzük
kapcsolatainkat, közösségeinket.
Ilyenkor nem értjük, miért kerülik
a társaságunkat, nem veszik figye-
lembe a véleményünket akkor sem,
amikor éppen valami előremutató
dolgot fogalmazunk meg. 

Sok emberrel találkozunk nap
mint nap az utcán, a tömegközleke-
dési eszközön, a forgalomban, az is-
kolában, a munkahelyen, a gyüle-
kezetben. Jól érzékeljük, hiszen sza-
vak nélkül is világosan átsugárzik,
az arcokra van írva a belső állapot.
Mindenkit érnek különböző hatá-
sok, amelyek befolyásolják a pilla-
natnyi hangulatát, ez teljesen termé-
szetes. De hiszem, hogy az életöröm,
a megelégedettség, a „helyemen va-
gyok Isten gyermekeként” attitűd
előjön, egyértelművé válik a meg-
nyilvánulásaink, reakcióink során:
a buszon, sorban állás közben, az
orvosi váróban, a szomszédokkal
vagy családi körben. Ott van ben-
nünk mindez? Megéljük valóságo-
san, ami a 16. zsoltár 11. versében
megíratott: „Megismerteted velem az
élet útját, teljes öröm van tenálad,
örökké tart a gyönyörűség jobbodon”?

Ezt az egyszerű kéményseprőt
nem ismerem, azt sem tudom, hívő
ember-e. Mégis példa számomra,
mert örömhordozó. Lényéből, sze-
méből, beszédéből az élet szeretete
sugárzik, annak az életnek a meg-
becsülése, amit Istentől kaptunk
ajándékba. 

Ezért vonzódunk önkéntelenül
az olyan emberekhez, akik akár tuda-
tosan, akár ösztönösen, de megérez-
tek valamit Isten felülmúlhatatlanul
csodálatos világából, felismerték a
földi létezés megismételhetetlen,
egyszeri lehetőségét. És igen, részt
akarnak venni benne teljes oda-
adással, az örömteli pillanatokat
megélve és örömteli pillanatokat
teremtve. Nem önmagukért, hanem
dicsőítve azt az Istent, aki végtelen
szeretetével számunkra ezt lehető-
vé tette, akiből forrásként meríthe-
tünk, és amit tovább kell adnunk
embertársainknak. 

Kovács Viktória

Isten kegyelméből hosszú idő
után újra volt bemerítés Benében.
Szabó István szívében végezte el a
Szentlélek azt, hogy a bemerítés-
ben is engedelmeskedjen az Úr Jé-
zusnak.

Bár sokáig vajúdott, hogy vajon
Isten hogyan akarja vezetni, és ke-
reste helyét Isten népe között, Isten
igéje rávezette, hogy „minden, ami
nem hitből van, az bűn” (Róm 14,23),
így megértette, hogy a korábbi gyer-
mekkeresztség, amiben részesült,
nem Isten szíve szerint való volt,
mert senki sem hihet a másik ember
helyett. Most hittel vallotta meg,
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, aki
őt is megváltotta bűneitől.

Ez örömteli hitvallás után Ba bi -
nec Tamás és Nagy-Kasza Dániel a
Borzsa vizébe merítette be őt, jelez-
ve ezzel, hogy „Amikor belemerül-
tünk Jézus halálába, akkor el is temettek
bennünket vele együtt. Ez pedig azért
történt, hogy mi is új életben induljunk
el, ugyanúgy, mint ahogy Krisztust az
Atya-Isten dicsőséges hatalma feltá-
masztotta a halálból.” (Róm 6,4 –
EFO)

Az ünnepi istentiszteleten részt
vettek Nagy Csaba vezetésével a be-
regszászi Második Esély Misszió fi-
ataljai, akik énekeikkel dicsőítették
megmentő Istenünket. Vendégek
érkeztek Magyarországról is, akik
bizonyságtételükkel bátorították Ist-
vánt és a részt vevő gyülekezet tag-
jait. Kívánjuk, hogy a benei gyüleke-
zet továbbra is tapasztalja meg Isten
megújító munkáját.

Forrás: karpataljaibaptista.info

Bemerítés BenébenÍgyélünkmi.Ígyélünkmi?



Egy csendes utca
bújik meg nem
messze a debreceni
vasútállomástól. A
ház, amit keresek, ár-
nyas fák ölelésében
várja látogatóit, egy
jó ideje többnyire
szenvedélybeteg,
drog-, játék- vagy al-
koholfüggő férfiakat.
Ez az a hely – a kö-
rülményeket, illetve
az életet ismerve jó
adag optimizmussal
Boldogkertnek elnevezett lakóotthon
–, ahol Tőkés Tibor és Marton Krisztina
felügyelete, szakmai irányítása mellett
gyógyulnak azok, akiknek lelkében,
aztán testében is kemény nyomot ha-
gyott a függőség.

– Az épület eredetileg imaház volt,
aztán a Baptista Szeretetszolgálat Ut-
cafront részlege pályázatot adott be:
ennek az volt a lényege, hogy Miletics
Marcell (ma a Baptista Szolgáltató
Centrum igazgatója) arra irányuló tö-
rekvéseket indított el, hogy a fővárosi
drogosok közül sokat saját érdekében
vidékre költöztet, így csökkenti a bu-
dapesti kábítószeresek számát, és ad
lehetőséget a biztonságos újrakezdés-
hez – idézi fel a kezdeteket Tibor. – Így
a Baptista Szeretetszolgálat Alapít-
vány megvehette ezt a házat Debre-
cenben. Marcell a budapesti leállni
szándékozó drogosokat ide irányítot-
ta, hogy az eltérő környezet is segítsen
rajtuk. A működési engedély szenve-
délybetegek lakóotthonára szólt, s
nyolc rászorultnak nyújtott elhelye-
zést.  

Tőkés Tibor 2004-ben került a Bol-
dogkerthez, majd egy újabb pályázat
útján emeletet építettek az eredeti csa-
ládi ház fölé, s 2006-ra megduplázták
a lakók számát.

– A debreceni utcai szociális szol-
gálatot 2007-ben szerveztük meg a fő-
városi Utcafront mintájára, de a vidéki
sajátosságokhoz alakítva – veszi át a
szót Marton Krisztina. – A „klasszi-
kus” hajléktalanságra, elsősorban az
alkoholbetegekre fókuszáltunk. Elin-
dítottuk az esetmunkát az utcán, és
igyekeztünk arra motiválni a rászorul-
takat, hogy próbáljanak kezdeni vala-
mit az életükkel. Az elesetteket kór-
házba vittük, majd az arra vállalkozni
igyekvők érdekében fizikai és lelki re-
habilitáció következett. Ha erre éppen
a Dunántúlon adódott lehetőség, ak-
kor oda vittük el őket az autóval. Min-
dig az adott esetből vontuk le a követ-

keztetést, azt, hogy a gyógyuláshoz
éppen mire van szükség. Idővel olyan
bázist tudtunk kialakítani, hogy bőven
volt adományunk: ha cipő kellett, ak-
kor az, ha ruha, akkor azt sem nélkü-
löztük. A szenvedélybetegeknek nem
kellett szembenézniük azzal, hogy bár
tönkrement az életük, nincs hová
menniük és nincsen semmijük. 

Már két csapat dolgozott a cívisvá-
ros utcáin, amikor – 2010-ben – Krisz-
ta váltott, és az utcáról bejött dolgozni
a lakóotthonba. Nagy szükség volt a
munkájára, hiszen akkoriban egy uni-
ós pályázatból jutott felújításra és
reintegrációs programra is. Hazai vi-
szonylatban szociális területen ez volt
a Baptista Szeretetszolgálat egyik első
ilyen nagyobb pályázata: 34 millió fo-
rintot költhettek el egy komplex
programra, tizennégy hajléktalan,
szenvedélybeteg férfit és nőt tudtak
rehabilitálni, képezni, tudtak nekik
albérlet-támogatást nyújtani, felkészí-
tették őket a „kinti” életre, sőt, követ-
ték őket azon az úton, ahol oly sokan
megbotlanak. Aztán egy jogszabályi
változással a lakóotthonok átalakultak
a támogatott lakhatás otthonaivá, ahol
tizenkét főben határozták meg a maxi-
mális létszámot. (Azaz bár tizennégy
főt tudnak elhelyezni, de csak tizen-
kettő után jár az állami támogatás.) A
fejlődés újabb lépcsőfokát jelentette,
amikor pályázat útján akadály men te -
sí tették az épület egy részét, s ezzel
négy kerekesszékes vagy látás-, hallás-
sérült rászorult elhelyezését tudják
megoldani. Ez ma még nagyon sok in-
tézményben hiányzik.

– Telt házzal működünk, csak férfi-
akat fogadunk 18 éves kortól. Megfor-
dul és gyógyul nálunk drog- és alko-
holfüggő, de még játékszenvedéllyel
küszködő is – folytatja Tibor. – Azt ta-
pasztaljuk, hogy azok maradnak hosz-
szú távon józan állapotban, akik az
úgynevezett 12 lépéses program alap-
ján akarják újrakezdeni az életüket.
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Ismét Dakkából jelentkezem.
Nemrég érkeztem vissza Thaiföld-
ről, a kényszerszabadságomról,
ahol minden különösebb probléma
nélkül megkaptam a vízumot. 

Úgy érzem, megtapasztaltam a
vízumprocedúra két végletét, mivel
amennyire nehéz, kellemetlen és
lassú volt országon belül intézked-
ni, ugyanannyira volt egyszerű,
gyors és igen, ki merem mondani,
kellemes országon kívülről intéz-
kedni. Az új vízumnak köszönhető-
en most az év végéig az országban
maradhatok, és mivel többszöri be-
utazásra kaptam engedélyt, ezért
akár elhagyhatom az országot és új-
ra visszajöhetek. Most nagyon sza-
badnak érzem magam, és szinte azt
sem tudom, mit kezdjek azzal a sok
idővel, amit nem kell majd az itteni
vízumosztályon töltenem. A viccet
félretéve azonban nagyon hálás va-
gyok, hogy ennyire könnyen és
problémamentesen megkaptam;
köszönöm az értem mondott imá-
kat, és hogy sokan gondoltak rám
ezzel kapcsolatban. Hogy pontosan
miért is kellett mindezen átmen-
nem, nem értem, és talán eltart egy
ideig, amíg látni fogom az okát, de
most örülök, hogy még egypár hó-
napot itt tölthetek.

Említettem, hogy az év végéig
maradhatok az országban. Eredeti-
leg is csak hat hónapra igényeltem a
vízumot, mivel december elején sze-
retnék egypár hetet otthon tölteni a
családdal, barátokkal, gyülekezet-
tel. Januárban pedig vissza kell
mennem Angliába, és folytatnom
tanulmányaimat. Hogy pontosan
mikor érkezem haza, még nem tu-
dom, de hamarosan ezt is kell majd
intéznem.

Jó volt egypár napot Thaiföldön
tölteni, kellemesebb környezetben,
amit próbáltam kihasználni,
amennyire az erőm és energiám en-
gedte. Több munkatárssal is talál-
koztam, akikkel jól volt beszélgetni,
kölcsönösen megosztani tapasztala-
tainkat. Az biztos, hogy alig van
olyan ázsiai ország, ahol különö-
sebb gond nélkül lehet dolgozni,
szolgálni.

Különösen jó volt találkozni
angliai professzorommal, aki pont
akkor(!) volt Thaiföldön, amikor én,

(Folytatás a következő oldalon)

Szűcs laura 
misszionáriustól

Boldogkert:egyotthonazesőfelhőkalatt
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és akivel tudtunk mind a közeli,
mind pedig a távolabbi jövőről is
beszélni. A hasznos beszélgetések
mellett maradt egy kis időm pihen-
ni, kikapcsolódni is. Mivel nem iga-
zán ismerem a thai kultúrát és étele-
ket – és szeretek főzni –, ezért részt
vettem egy csoportos „kirándulá-
son”, ahol megtanulhattuk, hogyan
készítsünk különböző thai ételeket.
Nagyszerű pár óra volt.

Habár jó volt ezt a pár napot ott
tölteni, visszaérkezni is jó volt. Nem
egyszerű itt az élet főleg egy (egye-
dülálló) nőnek, mégis jó volt újra is-
merős környezetben lenni. Azóta
visszaálltam a régi kerékvágásba,
tudniillik nyelvtanulás. Korábbi le-
velemben említettem, hogy június-
tól új helyre kell mennünk nyelvis-
kolába. Azóta már én is megtapasz-
taltam, milyen is minden egyes nap
kétszer használni az itteni tömeg-
közlekedést. Hát, nem egyszerű, de
kétségtelenül lehetne rosszabb is.
Az biztos, hogy minden alkalom
egy kaland.

Biztos hallottatok a hírekben az
itteni túszdrámáról. Én azt a kör-
nyéket kevésbé ismerem, mivel egy
elég gazdag környékről van szó, te-
le éttermekkel, nagykövetségekkel
és a számukra fenntartott klubok-
kal, szóval nem sok keresnivalóm
van ott. Azonban a nyelviskola
egész közel van hozzá. Most egy hét
iskolaszünet kezdődik, mivel nem-
sokára vége az egy hónapos böjti
időszaknak, és ez a legnagyobb ün-
nep az országban, talán leginkább a
mi karácsonyi időszakunkhoz ha-
sonlíthatnám. Jelenleg örülök, hogy
egypár napig nem kell a környékre
mennem.

Gondoljatok az országra, és
imádkozzatok, mert az, ami most és
az elmúlt időszakban történik, sem-
miképpen nem jó. Október óta na-
gyon sok támadás történt, szinte he-
tente történik egy támadás valami-
lyen kisebbségben levő népcsoport,
vallás vagy éppen értelmiségi ellen.
Ismét csak úgy érzem, hogy nem
vagyok elég hálás, és adottnak ve-
szem, hogy eddig minden különö-
sebb és komoly probléma elkerült,
ép és egészséges vagyok. Ezért most
ismételten csak hálás tudok lenni.

Még egyszer köszönöm, hogy
gondoltok rám és továbbra is imád-
koztok értem.

Sok szeretettel és köszönettel:
Laura

(Folytatás az előző oldalról)
Ennek szellemiségében mi kísérjük
őket végig az úton, melyen fontos
mérföldkövek az önsegítő csoportok
foglalkozásai.

Hármasban számolgatjuk, és kide-
rül, hogy a drogosok és az alkoholisták
aránya nagyjából fele-fele a házban.
Sikerélmény? Ez mindenkinél más-
ként jelentkezik. Van, amikor ez egy jó
beszélgetéssel, egy őszinte felismerés-
sel születik meg, vagy egyszerűen
csak azzal, ha csendben és nyugalom-
ban eltelik egy újabb józan nap.

– Én az eredményességet általában
a számok nyelvére fordítom le – össze-
gez Tibor. – Azt, hogy éves szinten
mennyien fordultak meg nálunk, há-
nyan estek vissza, aki itt lakik, az absz-
tinens marad-e, aki kiköltözik, az a
rendezett életvitel felé indul-e. Ilyen
eredmények jelentik a sikert. De a szá-
molgatás közben nekünk elsősorban
abban kell bizonyosnak lennünk, hogy
hozzátettük az eredményességhez a
magunk munkáját. Arra jöttem rá,
hogy az élet minden területén lehet
olyan problémákkal találkozni, mint
amilyenekkel mi szembesülünk, leg-
feljebb nálunk a szélsőségek fokozot-
tabban jelentkeznek. De legalább min-
denki tiszta lappal játszik.

– Nekem nagyon fontos, hogy ne
égjek ki, ezért folyamatosan beszélünk
Tibivel az esetekről. Túl lehet élni a si-
kertelenséget, de fontos, hogy ne egye-
dül viseljük el, mindig beszéljünk róla
– vallja Kriszta, aki beszél arról is,
hogy a több éve tiszta, idősebb szenve-
délybetegekkel megbeszélik egy-egy
újonnan érkezett problémáját, hiszen
tudják, nagyon sokat lehet tanulni a
drogosoktól. A tapasztalatok szerint a
lakók tökéletes érzékkel ki tudják szűr-
ni, hogy ki az, aki nem az otthonba,
közéjük való. – Ez mindig bejött, még
akkor is, amikor mi másként gondol-
tuk a felvételkor. Így aztán megbízunk
a döntéseikben.  

Miként változik az általános hely-
zet a kábítószerek világában? A szak-
emberek nem sok jót mondhatnak er-
ről, szerintük sem az alkohollal, sem
pedig a droggal kapcsolatban nincs ja-
vulás. A dizájner drogok sokkal előbb
lepusztítják az embert, mint a koráb-
ban használtak, de a magyar néplélek
olyan iszonyatosan sérült, hogy még
egy füves cigarettát sem tudunk „nor-
málisan” használni. Mit jelent ez? So-
kan meglévő szorongásaikra, halmo-
zódó lelki és szociális problémáikra
használnak kábítószert vagy alkoholt,
gyógyszert, és később napi szinten vál-
nak függővé ennek hatására. Éppen
ezért összetett, hosszú folyamat a se-
gítségnyújtás is, amely nem csak a

szerhasználat abbahagyására vonatko-
zik, és tele van buktatókkal.

Károly esete Kriszta egyik si ker -
sztorija. Vele akkor foglalkozott elő-
ször, amikor a 32 éves férfi még az ut-
cán élt.

– Jött a jelzés, hogy nem tudnak ve-
le mit kezdeni, mert drog- és alkohol-
függő. Kunyhóban élt egy öreg alko-
holistával a város szélén. Felkerestük,
és sok-sok beszélgetés után eljött hoz-
zánk, ruhát és cipőt adtunk neki, s úgy
„tereltük”, hogy menjen rehabilitációs
intézetbe. Kijózanodott, de ahogy on-
nan eljött, újra visszaesett. Ez többször
megismétlődött. Aztán a mi szeretet-
morzsáink megmaradtak a lelkében,
mert érezte, hogy folyamatosan fogjuk
a kezét. Pedig önfejű volt, nagyon ne-
hezen fogadta el a segítséget. Ma Ang-
liában dolgozik, józan, angol barátnő-
jével osztja meg a napjait.

De dolgoznak azok is, akik a Bol-
dogkertben élnek, hiszen fontos, hogy
a rendszeresség visszatérjen az életük-
be. Tőkés Tibor debreceni, és sok ol-
dalról ismerte a kábítószerek és az al-
kohol világát, mielőtt a város Drogam-
bulanciáján kezdett dolgozni. 

Képzett szakember, hiszen az egye-
temen elvégezte a szociálpolitika sza-
kot. Az ezredforduló táján egy úgyne-
vezett alacsonyküszöbű intézetet ve-
zetett egy másik segélyszervezetnél, s
akkor hívta el a Baptista Szeretetszol-
gálat. Tibor azt mondja, a váltás szak-
mai kihívást jelentett számára.

Marton Kriszta is a cívisváros szü-
lötte, szociálpedagógia szakon diplo-
mázott, majd a szenvedélybeteg kö-
zösségi ellátás területén állt először
munkába. Párja ötödik éve gyógyult,
előtte alkohol- és drogfüggő volt, ezért
Kriszta jól tudja, mit jelent egy ilyen
helyzet a hozzátartozónak. Idővel a
meglévő mellé megszerzett egy újabb
szakirányú, addiktológiai diplomát.

A Boldogkert fölött esőfelhők gyü-
lekeznek mintegy a sok vágányát
vesztett emberi életvonat gondjainak
szimbólumaként. Kriszta és Tibor a ka-
puig kísér. Búcsúzóul Kriszta még fel-
idéz egy szívhez szóló pillanatot, amit
nemrég élt át a fővárosban. 

– Vettem egy hajléktalantól Fedél
Nélkült, Szenczy Sándor fényképe
szerepelt a címlapon. A villamoson
utaztam éppen, amikor egy másik
szegény ember, látva nálam az újsá-
got, a címlapra mutatva megkérdez-
te: „Te őt ismered?” „Igen, ő a főnö-
köm”, válaszoltam. És akkor az az
ember felemelte a kezét, majd áldást
mondott rám és a munkámra. 

baptistasegely.hu
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IFIROVAT

Minél jobban átitat az evangé-
lium, annál hálásabb leszek – a
körülményeimtől függetlenül. Ha
az élet áldásaira úgy tekintek,
mint a vízre a pohárban, lehetek
elégedetlen, hogy a pohár félig
üres, de lehetek hálás is, hogy fé-
lig tele van. Kétségkívül az utóbbi
hozzáállás a jobb a kettő közül, de
az evangélium még ennél is sok-
kal mélyebb hálát fakaszt ben-
nem. 

Az evangélium először is emlé-
keztet arra az igazságra, hogy amit
Istentől érdemlek, az nem más,
mint jogos haragjának kínokkal te-
li, habzó pohara. Ezt a poharat kel-
lene kiinnom, ha jogosan megkap-
nám azt, amit érdemlek. Ezt belát-
va arra jutok, hogy ha Isten egy
teljesen üres poharat nyújtana át
nekem, az magában elég ok lenne
az örök hálaadásra. Ha ezenfelül
lenne egy apró áldáscsepp ebben a
pohárban, az Isten felfoghatatlan
kedvességét jelentené számomra.
A puszta tény, hogy Isten egy
olyan poharat adott át nekem,
amely telve van „minden lelki áldá-
sával a Krisztusban” (Ef 1,3), harag-
jából pedig egy csepp sem került
bele, leírhatatlan örömmel tölt el.
Ami pedig saját földi helyzetemet
és javaimat illeti, olyan fényben lá-
tom őket, mint hatalmas kegyel-
met a pokolhoz képest, amelyet jo-
gosan érdemelnék. 

Bármilyen helyzetbe helyez is
Isten, először azért vagyok hálás,
hogy abban a pillanatban sem azt
a haragot kapom, amit megérde-
melnék. (A pohár üres fele sosem
tűnt ilyen jónak!) Másodsorban
pedig hálás vagyok azokért az ál-
dásokért, amelyeket haragja he-
lyett kaptam tőle.

Milton Vincent

Evangélium 
keresztények

számára 
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A Nemzeti Evangelizációt első al-
kalommal 2013. december 13-án Bu-
dapesten a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának székházá-
ban rendezték meg. A nemzetért ér-
zett keresztény társadalmi és politikai
felelősség hívta életre ezt a program-
sorozatot. Dr. Molnár Róbert volt or-
szággyűlési képviselő (1998–2002) és
Kübekháza keresztény polgármeste-
re, valamint az Érted Magyarország
Misszió csapata immár ötödik alka-
lommal szervezett felekezetközi
nemzeti evangelizációt, amelyen a
társadalom égető kérdéseiről tartot-
tak különböző előadásokat Isten igei
kijelentéseinek fényében.

Idén Kübekháza főterén rendez-
ték meg az egynapos eseményt,
amelyre a szervezők felekezeti meg-
kötöttség nélkül várták mindazokat,
akik felelősséget éreznek a magyar
nemzet sorsa iránt, és készek imád-
kozni is érte.

Sokan érkeztek az Egyesült Álla-
mokból, Kanadából, Felvidékről,
Kárpátaljáról, Vajdaságból és Er-
délyből is. 

Közreműködött az evangelizáci-
ón a Magyarországi Üdvhadsereg
fúvószenekara, a Szegedi Baptista
Gyülekezet énekkara, és a Szeged,
Honvéd Téri Református Egyház -
köz ség kórusa. 

A nap mottója úgy hangzott:
„Íme eljövök hamar” (Jel 22,7). 

A meghívott vendégek, előadók
között volt újjászületett közgazdász
Budapestről, hívő üzletember Prá-
gából, főiskolai hallgató Súrról, s
baptista, evangélikus, református
lelkészek is Érszőllősről, Miskolcról,
valamint Hátszegről. 

Az első előadó dr. Somody Imre, a
Centrál Kávéház budapesti tulajdo-
nosa volt, bátorító személyes gondo-
latait mondta el és áldást kért Isten-
től a rendezvényre. 

Második szolgálóként a Miskolc-
ról érkezett evangélikus lelkész, Sán-

dor Frigyes a „Menj és tedd a dol-
god” alcím alapján a Jeremiás 2,2-
ből szólt arról, hogy mi a keresztény
ember feladata ebben a bűnös világ-
ban. 

Bernhard Wittwer, a Magyarorszá-
gi Üdvhadsereg vezetője arról be-
szélt, hogy Isten igéje világítja meg a
hívő ember életét. 

„Figyelj a jelekre” címmel buzdí-
totta a résztvevőket Bódis Miklós re-
formátus lelkész. 

Az ebédszünet után bizonyságté-
telek bátorítottak minket. 

Először Grigoriu Eszter főiskolai
hallgató, majd Marian Satko prágai
üzletember mondták el megtérésük
történetét. Külön örült és ujjongott a
szívem a fiatal Eszter bizonyságtéte-
lén, aki bár keresztény családban nő-
hetett fel, és így nem volt számára
idegen Isten létezése, de a „boldog
nap” a tavalyi IV. Nemzeti Evangeli-
záció volt számára, ahol átadta szí-
vét az Úr Jézusnak. 

Dr. Molnár Róbert, Kübekháza
polgármestere „Erősítsd a többie-
ket” címmel és a Jelenések könyve
3,1 igevers kapcsán mondta el,
hogy nem a politika fogja felemelni
a magyar népet, hanem a szeretet
az Úr Jézus iránt. Említette szolgá-
latában, hogy azért van sanyarú,
nehéz, elszomorító helyzetben a
mai magyar nép, mert nem veszik
elég komolyan Istent, az ő igéjét, és
nem törődnek az evangélium hir-
detésével, miközben sokan a kár-
hozatba „rohannak”.

Végül pedig meghallgathattuk
Veress Efraim érszőllősi baptista lel-
kipásztor evangelizációs szolgálatát
„Győztesek és gyávák” alapgondo-
lattal. Nem kifogásokat kell gyárta-
ni, sem mentegetőzni, hanem komo-
lyan kell venni az Úr Jézus hívását,
mert ő megáll és kopogtat szívünk
ajtaján egyszer, kétszer, de lehet,
hogy már késő lesz, ha nem időben
halljuk meg hangját. 

Hálás vagyok azért, hogy több
mint húszan fogadták el személyes
megváltójuknak az Úr Jézust ezen a
nyári napon. 

Összességében elmondhatom,
hogy egy meghitt, erősítő, lelkileg
feltöltő alkalom volt ez, ahol a meg-
fáradt testvéri szív új erőt nyert, a
szomorú, csüggedt arc felvidult, s a
lélek felbátorodott az Istennek való
hűséges szolgálatra!

Sápi Máté

V. nemzeti evangelizáció
2016. 06. 25. kübekháza



„Boldogok, akik megőrzik az ő bi-
zonyságait, és teljes szívből keresik
őt.” (Zsolt 119,2)

Isten abban mutatta meg szere-
tetét, hogy Jézus Krisztus meghalt
értem, még mikor én bűnben szü-
lettem. Csak felnőttkoromban – mi-
kor megtértem – csodálkoztam
azon, hogy milyen féltő szeretettel
vigyázott rám. Most szeretnék egy
nagyon régi történetet leírni, ami
egész kislánykoromban esett meg
velem.

A második világháború befejez-
tével megkezdődött az ország újjá-
építése. Akinek volt egy kis ereje,
ment munkába. Két bátyám egy
Karcag melletti községben dolgo-
zott, apukám valahol Budapest
külső részén, nővérem a kőbányai
sörgyár újjáépítésénél a kőművesek
mellett.

Nővérem 1933-ban született, én
1934-ben. Amikor apukám hétvé-
gén hazajött, azt mondta neki
anyukám, vigyen fel engem is oda,
ahol Eszter nővérem dolgozik, hát-
ha én is kapnék valami munkát,
még ha vízhordónak is alkalmaz-
nának, jó volna, mert három kis-
testvéremet is nehezen tudja ellátni
élelemmel, nincs miből.

Én ekkor végeztem el az általá-
nos iskola 8. osztályát, nagyon vé-
kony kislány voltam, nővérem sok-
kal erősebb testalkatú volt, idősebb-
nek mondhatta magát a koránál,
így a főnökei felvették. Munkás-
szállón lakott, apukám odavitt en-
gem, és azzal a szándékkal hagyott
ott, hogy ha nem vesznek fel, hét-
végén hazavisz. Amikor a gondnok
néni meglátott, azt mondta, nem
maradhatok ott, csak akik a szálló-
ra be vannak jelentve. Eszter test-
vérem elvitt magával a gyárba,
ahol dolgozott, de onnan is elküld-
tek azzal, hogy nem tartózkodha-
tok a gyár területén. 

Kimentem a közeli villamos-
megállóhoz, ahol volt egy lakóház
körülkerítve betonaljzattal, ott leül-
ve sírdogáltam.

Reggel 6-7 óra között járt az idő,
amikor egy jólöltözött 50-55 év kö-
rüli férfi megszólított:

– Miért sírsz, kislány?
Én zokogva elmondtam, hogy

kerültem Pestre, és majd csak hét-
végén jön értem apukám, és nincs
hol lennem. 

Itt megjegyezni kívánom, hogy
úgy anyukám, mint Eszter nővé-
rem nagyon rám parancsolt, hogy
szóba ne álljak senkivel, vagy ne-
hogy elcsaljon valaki. Akkoriban
rossz hírek terjengtek az emberekre
félelmet hozva. 

Én erről az intésről teljesen elfe-
ledkeztem. 

Ez az ember azt mondta:
– Kislány, gyere el hozzánk, se-

gíthetsz a feleségemnek a ház kö-
rül, és ha nem tetszik a feladat, hét-
végén hazamehetsz apukáddal!

Nagyon megörültem. Azt
mondta, nem lakik messze, menjek
el vele, ha kedvem lesz, ott is ma-
radhatok.

– Még van egy kis időm – mond-
ta –, 10 órakor lesz egy találkozóm
valakivel a Rudas fürdőben, oda
kell mennem, de előtte haza tudlak
vinni.

Boldogan elindultam vele. Több
lebombázott nagy épület között
volt egy hosszú ház, amikor mellet-
te elmentünk, sokan kiszaladtak –
gyermekek és felnőttek –, és figyel-
tek bennünket. 

Akkor már rájöttem, hogy rosz-
szul tettem, hogy elfogadtam az
ajánlatát, de semmit sem mertem
tenni. 

Elértünk egy olyan lakáshoz,
ami magas dróttal körbe volt kerít-
ve, és a sűrű nádtól nem lehetett
látni az épületet. 

Amikor beléptünk, és a kaput
bezárta, azt a kijelentést tette, hogy
nincs is felesége, de én erre semmit
sem reagáltam.

(Folytatása következik)

Tóth Sándorné
Balatonszemes

hihetetlen történetek
Élettörténetem – 14 éves koromban
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2016 pünkösdvasárnapján a
Tázlári Baptista Gyülekezetben
nemcsak a Szentlélek eljövetelét
ünnepeltük, hanem Szerényi József
és Pinke Ilonka 50. házassági évfor-
dulóját is.

Testvéreink a család és a gyüle-
kezet közösségében adtak hálát az
elmúlt 50 évért. Beke László, a gyü-
lekezet lelkipásztora igei gondola-
tokkal köszöntötte testvéreinket,
majd imádkozott értük.

A család és a gyülekezet részé-
ről is elhangzottak köszöntések és
áldáskívánások.

Dr. Katzenbach Ágnes, Szerényi
testvérék lánya azt emelte ki kö-
szöntésében, amiről Pál apostol
beszél az 1Kor 13-ban, a szeretet-
himnuszban: „a hit, a remény és a
szeretet, e három, ezek közül pedig
legnagyobb a szeretet.” Ennek a sze-
retetnek a megtapasztalását és
megélését kívánjuk testvéreink to-
vábbi életére.

Hálásak vagyunk testvérein-
kért és azért a szeretetért, amivel a
gyülekezetben is élnek és szolgál-
nak.

Beke László

50éveegyütt

A Baptista Könyvesbolt érte-
síti kedves vásárlóit, hogy a nyá-
ron két hétig, július 25. és au-
gusztus 7. között zárva tart.

f i g y e l e m
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További képek elérhetők: http://
www.hungarycamps.com/Photos

helyzetkép az angol
nyelvi táborokról

Az utolsó heti táborok is megkez-
dődtek 12 helyszínen. 

A Kossuth rádió is beszámolt az
International Commission táborai-
ról. 

A visszajelzésekből azt látjuk,
hogy egyre jobb csapatok jönnek.
Sok visszatérő és sok új résztvevő is
van. A veteránok verhetetlenek: több
házaspár is jött, akik már több mint
50 éve házasok. Ráadásul nemcsak
egy, hanem két hétre. 

Sok Krisztus melletti döntés is
született az elmúlt hetekben. Az
egyik táborozó kisfiú kapott egy ké-
pes Bibliát, és nem akart kimenni ját-
szani a többiekkel a délutáni foglal-
kozáson. Bent maradt a teremben, és
elkezdte olvasni a történeteket. Tíz
nap alatt az egész gyermekbibliát ki-
olvasta! Kb. 250 történetet a teljes
Bibliából. Hálásak vagyunk a sok-
sok áldásért.

Barbarics Péter

helyzetkép az angol nyelvi táborokról

Kaba

Velence

Pécs-Somogy

Püspökladány

Seregélyes


