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A hét igé je
„Amikor azonban az erős szélre fi-

gyelt, megijedt, és amint süllyedni kez-
dett, felkiáltott: »Uram, ments meg!«”
(Mt 14,30)

A hét gon do lA tA
Vajon mi győzte meg a tanítvá-

nyokat Jézus Krisztus istenfiúságá-
ról? A vízen járás? Péter hihetetlen
kalandja? Péter megmentése a ha-
bokból? Az erős ellenszél lecsillapí-
tása? Valószínűleg az összes együtt.
Ezek közül a rövid időn belül leját-
szódó események közül egyet eme-
lek ki: Péter megmentését a habok
közül. Az összes csodaszámba me-
nő történés, de Péter megmentése
számomra a legfontosabb. Ez az,
amit mindenki átélhet, nem is egy-
szer az életében. Ez az, ami valóság-
ban meghatározza az életünket!
Ezért számomra Jézus Krisztus is-
tenfiúságának egyértelmű bizonyí-
téka az embermentő munkája. Ked-
ves olvasó! Kerülj bármilyen lehe-
tetlen helyzetbe, süllyedj bármilyen
mélyre – akár azon a területen, ahol
eddig otthonosan mozogtál, és
meggyőződéssel állítottad: semmi
váratlan nem érhet –, Jézus Krisztus
ott és akkor is tud segíteni, és akar
is! De kiáltani kell hozzá: „Uram!
Ments meg!” Bátran kérheted a se-
gítségét. Ehhez be kell látnunk,
hogy nála nélkül senkik vagyunk,
még ha nehéz is feldolgozni. De ve-
le és benne oltalmat találunk, termő-
vé válik az életünk. Jobb, ha eleve le
sem vesszük a szemünket Krisztus-
ról! De ha megtörténik, csak kiálts:
„Uram! Ments meg!” (Horváth Zsolt)

A hét gyAkorlAtA
Menjünk ki a természetbe, és

töltsünk Istennel egy órát kettesben! 

A hét imájA
Uram, köszönöm, hogy minden

helyzetben számíthatok rád! Add,
hogy figyelmem soha, semmilyen
körülmények között ne vegyem le
rólad! Ámen. 

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

He ti út mu ta tó

Örömteljes ünnepünk volt július
2-án. Dr. Urbán Gedeon, az aszódi
gyülekezet lelkipásztora a 95. zsoltár
szavaival köszöntötte az ünneplő
gyülekezetet, amely Csíkszeredától
Miskolc-Szirmán át Aszódig azért
gyűlt össze, hogy tanúja lehessen
Mezei Tamás avatandó lelkipásztor
fogadalomtételének.

Az igehirdetés szolgálatát Prof.
Dr. Almási Tibor, a Baptista Teológiai
Akadémia rektora végezte a 2Timó-
teus 2,1–7 igeszakasz alapján. Töb-
bek között arra hívta fel Mezei test-
vér figyelmét, hogy már a szolgálat
elején fontos az utódlás kérdéséről
gondoskodni az evangélium továb-
bítása érdekében, ahogy ezt Pál is
tette. Adja tovább hívő, hűséges,
megbízható embereknek a misszió
ügyét. Dolgozzon értük, aztán velük
együtt, hogy majd utána képesek le-
gyenek nélküle is szolgálni. Tartsa
szem előtt azt is, hogy Isten igéje elő-
ször mindig őt szólítsa meg, csak
utána következzen az, hogy mit
üzen az Úr a gyülekezetnek.

A fogadalomtételben Mészáros Kor-
nél, a Magyarországi Baptista Egyház
főtitkára vezette az avatandó lelki-
pásztort, majd a kézrátételes imádság
következett, melynek szolgálatát Prof.
Dr. Almási Tibor, Mészáros Kornél,
Papp Szabolcs egyházkerületi alelnök
és dr. Urbán Gedeon végezte.

Mezei Tamás felavatott lelkipász-
tor az 1Péter 4,10–11 alapján szólt a
gyülekezethez. Kettős ünnep volt szá-
mára ez a nap, ugyanis délelőtt vehet-
te át a Baptista Teológiai Akadémia év-
záró ünnepélyén diplomáját. Elmond-
ta, hogy a szolgálatra igazán alkalmas-
sá Isten ajándékai teszik. Tőle jön az el-
hívás, melyet az ő erejével tölthet be, s
mindez az ő dicsőségéért van. Minden
hívő eszköz Isten kezében, mindenki-
nek van elhívása, küldetése, így fela-
datunk az ajándékaink feletti jó sáfár-
ság. Azzal zárta gondolatait, hogy lel-
kipásztori szolgálatát eszköznek tekin-
ti Isten dicsőségére.

Az istentiszteleten az aszódi ka-
marakórus dr. Almási Kornél Zsolt, a
mandolinzenekar Kovács Ferenc test-
vér vezetésével szolgált. A köszönté-
sek során a csíkszeredai anyagyüle-
kezet részéről (ahonnan Mezei test-
vér indult), a kibocsátó és búcsúzó
aszódi gyülekezetből (ahol felava-
tott testvérünk öt évet szolgált) és a
fogadó szirmai gyülekezet részéről
hangzottak bátorító igei gondolatok.

Isten áldása kísérje Mezei Tamás
lelkipásztor testvérünk szolgálatát!

Almásiné Nemeshegyi Gyopár

Lelkipásztorrá avatás
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A vácegresi gyülekezetben már
tavasszal elhatároztuk, hogy idén
nyáron megvalósítunk egy gyerek-
tábort. Mivel hosszú idő után ez
volt az első alkalom, hónapokig
terveztük, hogy hogyan lehetne jól
kivitelezni egy ilyen eseményt. Az
ötlet, az indíttatás, hisszük, Istentől
jött, a tábor áldásait pedig még va-
lószínűleg sokáig fogjuk élvezni.
Noha hatalmas összefogás kellett,
mégsem éreztük tehernek a tábor
lebonyolítását.

Tudjuk, hogy azok között a gyü-
lekezeti tagok között, akik gyerek-
koruktól fogva együtt voltak az
imaházban és azon kívül is, a mai
napig szoros, igazi barátság van.
Szerettük volna ezt az összetarto-
zás-érzést a gyerekeknek is meg-
mutatni, és segíteni a baráti kap-
csolatok elmélyítésében. 

A táborba a gyülekezetbe járó
gyerekek és azok barátai kaptak
meghívást öt- és 12 éves kor között,
hogy összekovácsolódjanak, és
mindeközben halljanak, tanuljanak
Istenről. A gyülekezeti közösség
eközben észrevétlenül is épült, hi-
szen mindenki a saját ajándékával
szolgált: voltak igehirdetők; zené-
szek; csoportvezetők, akik a taní-
tásban segítettek; voltak, akik arról
gondoskodtak, hogy folyamatosan
meglegyen az enni-, innivaló; vol-
tak, akik takarítani jöttek, vagy a
beszerzésben jártak az élen; míg
mások adományt adtak, hogy sem-
miben ne szenvedjünk hiányt.

A Kezes Bárányok elnevezésű
táborban három és fél napig min-
den a kezek körül forgott: a bibliai
történetek, tanítások, a kézműves
foglalkozások és a pantomimjele-

net is a kezek jelentőségéről szólt,
sőt, emlékbe készítettünk kézle-
nyomatos pólókat is. A tábor teljes
idején 21 gyermek volt jelen, ezen
felül voltak látogatók is, akik fél
napokra jöttek. Mindennap arany-
mondást és énekeket tanultak a
gyerekek, a tanítás mellett részt
vettek különféle kézműves foglal-
kozásokon és napi csapatversenye-
ken, sőt, egy alkalommal kerekes
meglepetés-kisvasút jött a faluba
értük.

Vasárnap délelőtt tartottuk a tá-
borzáró alkalmat az istentisztelet
keretében, ahol a pantomim, a da-
lok és aranymondások a gyerekek
előadásában kerültek a gyülekezet
elé, amelynek összetétele most
nemcsak a szokásos tagokból állt,
hanem a meghívott gyerekek hoz-
zátartozóiból is. A táborban részt
vevők fele ugyanis nem a gyüleke-
zetből érkezett, így az ő szüleik fe-
lé erős evangelizációs hatású volt a
bemutató, illetve már a tábor ideje
alatt is számoltak be szülők arról,
hogy otthon énekelnek és jobban
viselkednek a gyerekek, valamint
arról is, hogy mennyire jól érzik
magukat. Néhány felnőtt jelezte,
hogy ellátogatnának az istentiszte-
letekre is. Nagy öröm az is, hogy
több gyerek is csatlakozik szeptem-
bertől a bibliakörhöz.

Szeretnénk adni magunkat to-
vábbra is Isten munkájához. Várjuk
a jövő nyarat, bízunk benne, hogy
akkor már egy hétre tervezhetünk,
ám addig is folytatjuk a gyerekek
tanítását, gondozását, ahogy erre
lehetőséget találunk. 

Tóth-Fazekas Andrea 

Gyerektábort szervezni hatalmas felelősség,
hatalmas lehetőség, hatalmas öröm!

kezes Bárányok gyerektábora volt Vácegresen

2016. augusztus 21-én, vasárnap
országos konferenciát tartunk

Tahi táborban

Várjuk szeretettel az ország test-
vériségét éppúgy, mint a határokon
túli kedves testvéreinket a délelőtt
10 órakor, délután 15 órakor kezdő-
dő ünnepi istentiszteletekre, a gye-
rekprogramokra, az őstermelők és
kézművesek utcájába, a Baptista
Szeretetszolgálat kiállítására, és kü-
lönleges vendégeink fogadására.

Augusztus 21-én minden út Tahi-
ba vezet!

Találkozzunk
Tahiban!

Kiknek ajánljuk?
Azoknak a jelenleg szolgálatban

álló vagy a jövőben a szolgálatba
bekapcsolódni vágyó gyülekezeti
tagoknak, akik fontosnak tartják
személyes fejlődésüket.

Hogyan lehetsz a SzüBi hall-
gatója?

Írásban kérjük jelentkezésedet a
következő dokumentumokkal
együtt: 1. önéletrajz, 2. motivációs
levél (röviden írd le, hogy miért
akarsz a SZÜBI-ben tanulni), 3.
lelkipásztori ajánlás. Jelentkezése -
det elküldheted postán és e-mailben
is: Szünergosz Baptista Bibliaiskola,
1068 Budapest, Benczúr utca 31.;
bibliaiskola@baptist.hu.

Jelentkezési határidő: 2016. au-
gusztus 10.

Szünergosz
Baptista 

Bibliaiskola
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Gyermekbemutatás
Gyermekbemutatás volt gyüle-

kezetünkben április 3-án délelőtt.
Barabás Ákos és Barabás Nelli hozták
el első gyermeküket, Lilit. Igei útra-
valót Tenkely Béla helyi lelkipásztor
olvasott fel a 2Mózes 1,22; 2,1–10 és
Lukács 2,22 alapján. 

A gyermekvállalás nehéz, elő-
ször a szülők sejtegetik, majd Isten
irányítja a gyermek útját. 

A bibliakörös gyermekek kö-
szöntése hangzott el, majd az édes-
anyák nevében Harmati Lászlóné
mondott köszöntő szavakat. 

Bemerítés
Megtelt az imaház, és pótszéke-

ket is be kellett rakni 2016. június 5-
én délután 4 órakor Felsőpetényben.
Előtte intenzív zivatar söpört végig
a falun, de ekkorra már elcsendese-
dett az idő. „Kik ezek a fehérbe öl-
tözöttek...” – szólt az énekkar, mi-
közben bevonultak a fehérruhások.
Hárman voltak, akik az „így illik né-
künk minden igazságot betölteni”

igére mozdultak meg. Az igehirde-
tés szolgálatát Grajzel János lucfalvai
gyülekezetvezető testvér végezte az
1János 5,18–21 versei alapján. Aki a
közéletben valamilyen tilos dolgon
átesett, az vigyáz magára, hát lelki-
ekben nem kell vigyázni? Ne le-
gyünk felületesek, mert a tét az örök
élet. Ha fontos nekünk az örök élet,
akkor vigyázzunk magunkra. Jézus
Krisztus tudja, mi van ebben a vi-
lágban, nem akar kihozni, hanem
meg akar őrizni. Az Istentől születés
nem kilépés a világból, hanem meg-
állás a világban. Döntés a döntés-
ben, megállni, hűségesnek lenni. 

Majd a bemerítkezők bizonyság-
tétele hangzott el.

Szpiszárné Lackovich Éva a penci
gyülekezethez tartozik, 42 éves, már
24 éve megérintette szívét az Úr Jé-
zus. „Ifjúsági találkozókon feltöltőd-
tem, de valahogy itthon leeresztet-
tem. Éreztem, az Úr Jézus szeretete
körülvesz, de a döntésem elmaradt.
A lányom is bemerítke zett már, de
én megtorpantam. Szolgáltam a
gyermekmunkában. A bemerítések
nagyon elgondolkoztattak, már fel-
vételt is nyertem a gyülekezetbe,
csak ezt az egy lépést nem mertem
megtenni. Egy felsőpetényi testvér
szólt: – Évi, te hogy állsz a bemerí-
téssel, mert nálunk lesz bemerítés. –
Akkor elfogadtam ezt a bátorítást,
és az engedelmesség útjára léptem.”

Lackovszki Gergő: „20 éves va-
gyok, hívő szülők gyermeke. Nem
éreztem magam távol Istentől, de
sok próbán kellett átesnem. Az
érettségim nem a legjobban sikerült,
a KRESZ-vizsgám is rosszul indult,

Felsőpetényi hírek

(Folytatás az utolsó oldalon)

w Július 19-én, kedden 18 óra-
kor indul a Benczúr 31. Estek
programsorozat a Magyarországi
Baptista Egyház székházának má-
sodik emeleti tárgyalótermében
(Budapest VI. ker., Benczúr utca
31.) Murányi Anita dalestjével
Piacevole címmel, zongorán kísér
Tóth Rita orgonaművész. A kon-
certen Vivaldi-, Bach-, Mozart-,
Schubert-, Mendelssohn- és Brahms-
áriák és -dalok hangoznak el. A
belépés ingyenes.

ProgramajánLó

Május idusán kivételes ünnepe
volt a Gödöllői Baptista Gyüleke-
zetnek, mivel Szemán Jánossal és
feleségével, Margitka testvérnőnk-
kel együtt adtunk hálát azért a
hetven esztendőért, amit házassá-
gukban Isten kegyelméből békes-
séges szeretetben élhettek meg. A
régi magyar nyelvhasználat ke-
gyelmi menyegzőnek nevezte a
hetvenedik házassági évfordulót,
s ennek megfelelően a mindenha-
tó Isten kegyelmét megéneklő 34.
zsoltár szavai hangoztak el az igei
jókívánságok sorában, s ez került
a díszes emléklapra is: „Az Úr an-
gyala őrt áll az istenfélők mellett, és
megmenti őket. Érezzétek és lássátok,
hogy jó az Úr! Boldog az az ember,
aki hozzá menekül.”

Az élet Urának jó kegyelme le-
gyen továbbra is a Szemán család
életén! Kattáv

70. házassági évforduló



Sátortetős ház volt, ő kinyitott
egy ajtót, ami egy hálószobába ve-
zetett. A dupla ágyon magasan női
ruhák voltak, bőröndök, és nagyon
sok cipő. Ekkor szólaltam meg elő-
ször:

– Ha a bácsinak nincs felesége,
akkor minek ez a sok női ruha?

Azt felelte, hogy a koromhoz
képest egy kicsit kíváncsi vagyok. 

Belülről már éreztem a nyugta-
lanságot, de Isten ilyen szavakat
adott a számba:

– Milyen boldogan fogok itt a
héten segíteni a bácsinak!

Közben ő nézegette az óráját, és
több helyiséget megmutatott. Az
egyikben két különös kapcsoló volt
a falon, és előtte kb. egy méter ma-
gas, csempéből kirakott valami
volt. Azt mondta, nyomjam meg az
egyik kapcsolót, de én közben ára-
doztam neki, hogy mennyire fog
örülni a nővérem, hogy kaptam
munkát, és el is hívom, hogy nézze
meg, milyen jó helyen fogok dol-
gozni. A férfi erre nagy érdeklődés-
sel kérdezte, mikor végez a nővé-
rem, mondtam, hogy öt órakor. 

– Hány éves a nővéred?
Azt hazudtam, 19, erre ő na-

gyon megörült, de még egyszer
kérte, hogy az egyik kapcsolót
nyomjam meg. Én annyira irtóztam
a feladattól, hogy megbillenve ne-
kiestem a csempekészítménynek,
ami nagy csörömpöléssel össze-
dőlt. Azt mondta, nem baj, majd
összerakja, de most el kell mennie,
viszont egy másik utat mutat ne-
kem, ami sokkal rövidebb, ha a
gyártól 5 óra után a nővéremmel
elmegyünk hozzá. Azt is megemlí-
tette, hogy nagyon meg leszünk
elégedve, mert ő élelmiszerrel is
bőségesen ellát majd bennünket.
Kinyitott egy ajtót, és annak széles-
ségében több lépcsővel lefelé ren-
geteg kolbász volt rudakra felrak-
va, faltól falig. Semmi más, csak
kolbász.

Mivel már neki is sietős volt, el-
indultunk vissza a sörgyár kapujá-
ig. Én ott megvártam a nővéremet,
de a történtekről mélyen hallgat-
tam, mivel előzőleg ugye nagyon
rám parancsoltak, hogy senkivel ne
álljak szóba. Csak 21 éves korom-
ban mertem neki elmondani, hogy
mit éltem át.

Már hívő életemben nagyon
sokszor adtam és adok hálát Isten-

nek az őrző szeretetéért. Ennyire
szereti Isten az embert! Biztos terve
volt velem. Örülök, hogy megis-
merhettem Jézus Krisztus szenve-
dését értem, helyettem. Most re-
ménységem lehet, hogy készíti a la-
kóhelyemet. Milyen gondos volt,
hogy nem hagyott magunkra ben-
nünket, és most 82 évesen úgy él-
hetem a hívő életemet, hogy a
Szentlélek Isten állandóan velem
van.

Boldogan várom az igazi nagy
találkozást, amikor szemtől szem-
ben megláthatom.

Ez a zsoltárvers előttem van:
„Vidámíts meg minket a mi nyomorú-
ságunk napjaihoz képest, az esztendők-
höz képest, amelyekben gonoszt lát-
tunk!” (Zsolt 90,15)

Tóth Sándorné
Balatonszemes

224 BÉKEHÍRNÖK               2016. július 24.

Hogy miért ez a címe a cikk-
nek? Nem elírásból vagy tévedés-
ből került a szó végére dupla „T”
betű, hanem azért, mert egy
nagyszabású keresztény összejö-
vetel zajlott Miskolcon 2016. júni-
us 30. és július 3. között. Ezekre a
napokra Miskolci és Észak-Ma-
gyarországi Regionális Testvéri
Találkozót szerveztek az Aliansz
– Magyar Evangéliumi Szövetség
miskolci gyülekezetei együtte-
sen. Ennek a többnapos keresz-
tény fesztiválnak egyik célja az
volt, hogy a város és környéké-
nek keresztényei összegyűljenek
és együtt imádják Istent, hallgas-
sák az ő igéjét. Ezáltal Miskolc
különböző felekezetei megmutat-
hatták egymás iránti testvérsze-
retetüket, egységüket. Másik
megfogalmazott célunk volt,
hogy a város lakosai előtt ismert-
té tegyük Isten nevét.

Ezeken a napokon két helyszí-
nen is zajlottak a programok. A
dicsőítések a Golgota gyülekezet
zenészeinek vezetésével történ-
tek, de a zenei palettát színesítet-
te a Millar Bible College, vala-
mint a Continental Singers kon-
certje is.

Mindennap evangélium is
hangzott, ami a már megtért hívő
emberek számára is hordozott
bőven üzeneteket. Így Perjesi Ist-
vántól (Agapé gyülekezet) többek
között arról is hallhattunk, hogy
Isten az életünkben lévő mínu-
szokat plusszá akarja változtatni,
s erre neki van hatalma és ereje,
mivel nála minden lehetséges. A
következő esti szolgáló, Mike Sá-
muel (Kecskeméti Baptista Gyüle-
kezet), az örömhír prédikálása
közben a bárányok és farkasok
tulajdonságait is szemléltette, ér-

(Folytatás a következő oldalon)

Breitigam Henrikné Vilma néni
– a Csepeli Baptista Gyülekezet
tagja – június 2-án töltötte be 100.
életévét. 

Gyülekezetünk lelkipásztora
köszöntötte idős testvérnőnket a
100. zsoltár szavaival. 

Urunk áldását kívánjuk to-
vábbi életére!

Csepeli Baptista Gyülekezet

100 év
isten kegyelméből

hihetetlen történetek
Élettörténetem – 14 éves koromban (2. rész)

miértt
regionális testvéri

találkozó miskolcon
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dekes és sokak számára új üze-
nettel bemutatva, például hiába
születik több farkas a természet-
ben, mégis bárány van több, ami
azzal magyarázható, hogy nekik
van pásztoruk. Szombat este id.
Pocsai Sándor (csongori reformá-
tus gyülekezet, Kárpátalja) hirde-
tett kemény üzenetet a felkínált
kegyelem elfogadásának vagy el-
utasításának következményeiről.

Az evangelizációkon túl pódi-
umbeszélgetések is zajlottak:
Szenczy Sándorral (Baptista Szere-
tetszolgálat), valamint D. Szabó
Dániellel (az Aliansz szövetség
korábbi elnöke).

Mindezekért az alkalmakért
imádkozó csoportok jöttek össze,
kérve Istenünk áldását és jelen-
létét.

S ahhoz, hogy a szülők na-
gyobb odafigyeléssel tudjanak az
összejöveteleken részt venni, illet-
ve a gyerekek koruknak és érdek-
lődésüknek megfelelőn részesül-
hessenek a hétvége áldásaiban,
számukra mindennap a Vasárna-
pi Iskolai Szövetség (VISZ) mun-
katársai és önkéntesei gondos-
kodtak különféle programokról.

Az érdeklődők csoportbeszél-
getéseken/szemináriumokon is
részt vehettek, ahol különböző
témákról hallhattak, például
utolsó idők, Izrael szerepe, a vi-
lághoz való viszonyulás stb.

S mindazok, akik lelki problé-
mákkal vagy lelki „kondícióhi-
ányban” érkeztek, lelki „kondici-
onáló tornán”, illetve lelkigondo -
zói beszélgetéseken vehettek
részt.

S aki Isten igéjében szeretett
volna mélyebben kutakodni, an-
nak a bibliatanulmányozó cso-
port segített.

Összességében elmondható,
hogy ezen a néhány napos ke-
resztény fesztiválon mindenki
megtalálhatta – korra, nemre, ak-
kori hitéletére való tekintet nél-
kül – a számára megfelelő és
szükséges lelki táplálékot. 

Minden szolgálat sok-sok ér-
tékes gondolatot tartalmazott,
melyekből, ha nyitott szívvel
hallgattuk, bőven vihettünk ha-
za, és sok bennünk lévő „Mi-
ért?”-re kaphattunk választ.

Nagy Krisztina

(Folytatás az előző oldalról)

2016. június 27. és július 1. kö-
zött rendeztük meg Békéscsabán a
18. nyári gyermekhetet. Nagy örö-
münkre a gyermekhét iránti érdek-
lődés évről évre nő. Ebben az évben
82 gyermek vett részt táborunkban,
melynek azt a címet adtuk, hogy
„Építkezés”. 

Nehémiás könyvének története-
in keresztül beszélgettünk a gyere-
kekkel arról, hogy Istennek gondja
van ránk, és ő mindig biztos segít-
ség a nyomorúságban. Bátorítottuk
őket, hogy amint Nehémiást nem
hagyta el Isten, úgy minket sem
hagy el és nem marad el tőlünk. 

Kiemeltük, hogy az Istenhez va-
ló viszonyulásunk alapvetően
meghatározza a testvéreinkkel, il-
letve az emberekkel való kapcsola-

tainkat. A gyermekhét végén pedig
az Istennel való szövetségkötésre
hívtuk fel a figyelmet, amit Isten
ajánl fel kegyelemből az emberek-
nek.

Jó volt megtapasztalni Isten ál-
dását és oltalmát a szolgálatunk
minden területén. A tanításokban,
a bábozásban, a beszélgetésekben,
a játékokban, a testvériség összefo-
gásában, az önkéntes szolgálatra
való készségben, az adományok-
ban, a jó időben, az örömben, a bé-
kességben...

Mindenért Istené a dicsőség!
„Krisztus azért halt meg mindenki-

ért, hogy akik élnek, többé ne önmaguk-
nak éljenek, hanem annak, aki értük
meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,15)

B.L.

nyári gyermekhét Békéscsabán

w A Gödöllői Baptista Gyülekezet
angol nyelvi táborai

Tizenéveseknek: 2016. augusztus
1–6-ig Balatonszárszóra várjuk az
érdeklődőket az Awesome Camp
elnevezésű angol nyelvi bibliatábo-
runkba.

Gyermekeknek: 2016. augusztus
8–13-ig angol nyelvi gyermektábor ke-
rül megrendezésre King’s Club néven.

A táborokról részletek megtalálha-
tók gyülekezetünk Facebook-oldalán:
www.facebook.com/GodolloBaptist/
vagy a gyülekezeti honlapunkon:
http://godollobaptista.hu/

w Férfi a pályán II.
2016. szeptember 23–25., péntek es-

tétől vasárnap délig.
Második alkalommal rendezzük

meg Férfi a pályán címmel az országos
baptista férfitalálkozót. 

Azok a kérdések kerülnek ismét
a központi előadásokba, amelyek
gyakran foglalkoztatják a férfiakat. 

Előadók:
A férfi női szemmel: Révész Szilvia,

a Baptista Szeretetszolgálat kommuni-
kációs igazgatója

Vágyak és félelmek: Varga György
lelkipásztor, az MBE Családi Szolgálat
vezetője 

Férfi a harcban: Kriston István
főtörzszászlós, a Magyar Honvédség
vezénylő zászlósa

Szombat délutáni műhelymunkák:
Kertészet: Bacskó Gábor
Tájfutás, túrázás: Paróczi Zsolt és

Kapitány Zsolt
Afrika, önfenntartás, kecske, vil-

lanyautó, evangélium: kirakós Fábián
Sándorral

Cégvezetés, vállalkozás, vezetés a
munkahelyen: Jóföldi Endre

Szombat este: a bajai és szegedi
baptisták bemutatják: dunai és tiszai
halászlé!

Jelentkezés az MBE honlapján (ha-
marosan). Szervezők: Presbiteri Ta-
nács: dr. Szűcs Zoltán és Barbarics Péter

Közelgő események



Élõben 
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Balaton, nyár, sport, sok fiatal
baptista együtt?! Hogy lesz ebből
egy jó csoportbeszélgetés? 

Az én feladatom, hogy a fiatalo-
kat csoportokba rendezzem a
Nagytábor ideje alatt. Ezek korosz-
tályos és érdeklődési körnek meg-
felelő csoportok lesznek idén is. 

A szervezőkkel fontosnak tart-
juk, hogy a testi kikapcsolódás
mellett legyen mód a lelki, szellemi
erőforrásaink megújítására is. 

Minden előadás után lesz egy
csoportbeszélgetés, amit az előre
felkért csoportvezetők fognak ve-
zetni. Az előadóktól megkapott
vázlatok és lejegyzetelt gondolatok
alapján történik a beszélgetés. Ez
segíti elmélyíteni az üzenetet, és
kérdések tisztázására is alkalmas. 

A csoportokba több helyről ke-
rülnek be a fiatalok, ezért újabb ba-
rátságok is születhetnek. Vagy a
korábbi évek alatt kialakult kap-
csolatok tovább erősödhetnek. Ezt
mindenképpen áldásnak éljük
meg. 

Vannak köztünk olyanok is,
akik nem szeretnek vagy nem tud-
nak sokat beszélgetni, de sportolni
igen. Számukra szervezünk sport-
csoportokat vagy ezek mellett drá-
ma- és fotócsoportot. Ezek a testvé-
rek az érdeklődésüknek megfelelő
közeget választhatják a jelentke-
zésnél. 

Az eddigi tapasztalatok alapján
azt kell mondanom: nemcsak a kö-
telezően ajánlott csoportbeszélge-
téseken társalognak a fiatalok, ha-
nem sokszor az ebédidőben és a
délutáni szabadidőben is folytató-
dik a beszélgetés. Talán nem az
egész csoport, csak kisebb közössé-
gek, de ezek a barátságok megerő-
södve kitartanak egy életen át! 

Kovács Dániel

Közeleg
a Nagytábor
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Egy rövid bemutatkozással kezde-
ném: 19 éves vagyok, Vácon születtem
és itt is lakom, két éve vagyok a Váci
Baptista Gyülekezet bemerített tagja.  

Június 11-én egy fiatalos csapattal
mi is neveztünk a B.I.O.L.K. focibaj-
nokságra. 

Áprilisban volt egy bokasérülésem,
így nem tudtam focizni, tehát én vol-
tam a csapat kapitánya, a gárda edző-
je. Mi most vettünk részt először egy
ilyen megmérettetésen. 

Nem tudtunk sokat edzeni, és sok-
kal fiatalabb csapattal mentünk, mint
az átlag, tehát a cél a részvétel és a jó
szórakozás volt. 

Bár Budapest közel van hozzánk,
de mivel én navigáltam az első kocsit,
ezért jó nagy kerülővel értünk csak
oda. A helyszín nagyszerű volt: egy-
szerre hat pályán folytak a meccsek. 

Az első meccsünkön még kicsit
megilletődöttek voltunk, így jó pár
gólt kaptunk, de a becsületgól meg-
volt, hasonlóan a második meccshez,
ahol tízet kaptunk az első kiemelt csa-
pattól (ők voltak az egyik legerőseb-
bek). Nagyon büszke vagyok a srácok-
ra, hogy nem adták fel, és nagy lelke-
sedéssel vágtak bele a harmadik
meccsbe, ahol szintén kikaptunk. Ér-
zésem szerint ellenünk fújtak, és meg-
érdemeltük volna a döntetlent vagy
egy szoros meccses vereséget, de talán
csak az elfogultság beszél belőlem. 

Másokkal beszélgetve úgy hallot-
tam, hogy a bíráskodással mindig is
volt probléma, de hát a világbajnoksá-
gon is vannak furcsa bírók, ezzel na-
gyon nem tudunk mit csinálni, csak
becsületesen játszani és türelmesen,
szeretettel fordulni ilyenkor is egy-
máshoz, ahogy Pál is tanítja Timóteus-
nak és nekünk is. 

A második meccsünk után volt egy
rövid evangelizáció, amit ha jól emlék-
szem, a József utcai gyülekezet lelki-
pásztora tartott. Nekem nagyon tet-
szett, éreztem, hogy Isten hozzám is
szól, és bár rövid volt, rengeteg üzene-
tet tartalmazott számomra. 

Külön tetszett, hogy miután cso -
portnegyedikként kiestünk, nem kel-
lett egyből hazamennünk, hanem a ki-
esők közt büntetőpárbajokkal ki lettek
osztva a 17–32. helyek. Sőt a végén
kaptunk egy oklevelet a 27. helyezé-
sünkért, amire nagyon büszkék va-
gyunk!

Egy 12 fős csapattal jöttünk erre a
tornára, úgy voltunk vele, hogy sok
cserénk lesz, jobban fogjuk bírni fiziká-
lisan, hisz forgunk. Tévedtünk, ezzel
csak azt értük el, hogy nem játszott
úgy igazán senki eleget se ahhoz, hogy
jól érezze magát, se ahhoz, hogy bele-
szokjon a meccsbe. Konklúzió szá-
momra, hogy nyolc-kilenc fővel végig
lehet csinálni a kupát, nem kell túl sok
csere, így mindenki sokat tud játszani.

Hálás vagyok Is-
tennek azért, hogy egy
ilyen csapattal részt
vehettünk ezen a
nagyszerű alkalmon,
és azért is, mert azóta
még jelentkezett pár
srác az ifjúságból, akik
jönnének, így lehetsé-
ges, hogy az őszi ku-
pára már két váci csa-
pat is megy!

Csáki Ákos

A B.i.o.l.k. kupa
egy csapatkapitány szemével



Vízszintes:
1: A megoldás első része; 10: Em-

ber, aki a másik ember tulajdona;
11: Védő, vigyázó személy; 12: Má-
ra kihalt ázsiai tulokféle; 13: Közte-
rület; 16: Szolgálólány Mária házá-
ban, aki kinyitotta Péternek az aj-
tót, miután kiszabadult a börtönből
(utolsó magánhangzón ékezethi-
ány); 18: Nógató szócska; 19: A bor
gyümölcse; 22: TMA; 24: Átmérő
jele; 25: A halálos ellentéte; 27: Ivás-
ra késztet; 29: Tojáshéj!; 30: Hektoli-
ter; 31: Jelentős mértékben; 33: Kér-
dőszó; 34: Német névelő; 35: Brazí-
lia sportjele; 36: Noé egyik fia; 38:
Helyeslő felkiáltás; 40: Dísz; 41:
Cirkónium vegyjele; 42: Görög vá-
ros, aminek főterén Pál is mondott
beszédet; 43: Gagyi (szleng); 44: Az
íj húrja; 45: Cérnaguriga; 46: Kötő-
szó

Függőleges:
1: A megoldás harmadik része; 2:

Tömörített fájl; 3: Visszafelé: tágas;
4: Termelőszövetkezet; 5: A megol-
dás második része; 6: Az egri vár vé-
dője (István); 7: Pihent; 8: Magtalan
mag!; 9: Angolul eszik!; 14: Szemé-
lyes névmás; 15: Vörös; 17: Kiván-
dorló; 20: Zászlós; 21: Hely, ahol
Sámson agyonvert ezer filiszteust;
23: A Szentháromság egyik tagja;
26: Ragadozó halfajta; 28: Laosz ré-
sze; 32: Saul hadvezére; 34: Drogé-
ria üzletlánc; 37: Pest megyei város;
39: Részben hazahoz!; 40: Cser-
mely, patak; 42: Anyag, röviden; 43:
Állóvíz

Összeállította: 
Asztalos Bogdán

A megfejtéseket szeptember végéig
várjuk a szerkesztőségbe.
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„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

GÖDÖLLő: Április 11-én, életé-
nek 82. évében szólította ki e földi
létből az elmúlhatatlanba Simon Jó-
zsef testvért mindenható Istenünk.
Az utolsó hónapok nagy szenvedé-
sei között is hűségben megállva érte
a hazahívó szó. Temetésén Balog
Miklós nyugalmazott lelkipásztor, s
Lőrik Levente, a Gödöllői Baptista
Gyülekezet lelkipásztora hirdették
Krisztus evangéliumának igéit.

Teremtő Urunknak hálát és
dicsőséget adva volt együtt gyü-
lekezetünk apraja-nagyja május
22-én, amikor Boros Gábor és Lilla
testvéreink harmadik kislányu-
kat hozták el Krisztus népe közé.
Örömmel adtunk hálát az új éle-
tért, a megtartó kegyelemért, s
közösen kértük Istenünk áldó je-
lenlétét mind Berta, mind szülei
és testvérei életére. A Zsolt
36,6–10 alapján Lőrik Levente he-
lyi lelkipásztor köszöntötte a
családot, majd vasárnapi iskolá-
saink énekes jókívánsága hang-
zott el. 

Adja meg Urunk, hogy felnö-
vekedve a kicsiny gyermek is az
ő világossága által lásson vilá-
gosságot!        

Kattáv

gyermekbemutatás 
gödöllőn

Keresztrejtvény

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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Isten elé mentem, miért engedte
meg ezt? Úgy éreztem nincs élet-
célom. Tavasszal történt, hogy
Csaba szólt, ő elindul az új úton,
de én halogattam. Édesanyám is
szólt, miért nem tudsz döntést
hozni? Elhessegettem a kérdést,
de később elgondolkodtam. Egy
kissé késve, de elkezdtem járni a
törekvők órájára, és elhatároztam
a bemerítésemet.”

Antus Csaba: „43 éves vagyok,
döntést hoztam, lépnem kell, nem
lehetek nyugdíjas koromig így,
hogy csak eljárok a gyülekezetbe.
Gyermekkoromban bibliaórákra
jártam, szüleimmel, nagyma-
mámmal az imaházba, de jöttek
az élet nehézségei, és eltávolod-
tam. Édesanyám, nagymamám is
hívők voltak, és imádkoztam ér-
tem, de egy állóvíz voltam. A té-
len valami índitattást éreztem,
Bibliát vettem, és egy áhítat igéjén
keresztül láttam meg bűnös élete-
met. Segítséget kértem, egy ko-
rombeli testvér segített, eljártam a
törekvők órájára, és szilárdan el-
határoztam, hogy kérni fogom a
bemerítést és a gyülekezeti tagsá-
got. Rögtön jöttek a kísértések, a
sátán mindenütt utamba akart
állni. Először szégyelltem az
munkatársakkal közölni, hogy
milyen elhatározásra jutottam, de
később mindenkinek mindent el-
mondtam.” 

Ezután a bemerítkezők kedves
énekét énekeltük. A bemerítést
Tenkely Béla helyi lelkipásztor
végezte. „Megmozdul a parton a
víz...” – énekeltük, közben léptek
a hullámsírba. A bemerítést és a
kézrátétel igei tanítását Grajzel
András végezte. Majd a penci és a
felsőpetényi gyülekezet képvise-
lője köszöntötte a bemerítetteket.
Közben a felsőpetényi énekkar
szolgált. Eljöttek a penci, romhá-
nyi, lucfalvai, bokori testvérek és
a környező falvakból az érdeklő-
dők. 

Befejezésül énekeltük: „Mily
üdvös tudnom, Jézus enyém...” –
ez nemcsak a bemerítkezettek,
hanem a mi bizonyságunk is.

Az ünnepség végén az udva-
ron volt a szeretetvendégség, és
ekkorra kisütött a nap is, és együtt
örülhettünk testvéreinkkel. 

Tóth András

felsőpetényi hírek
folytatás a 223. oldalról

A Kegyelem Alapítvány július
4–10-ig rendezte 32. gyermektáborát
Tahiban. A tábor idei célja sem kü-
lönbözött a korábbiaktól: az evangé-
lium megismertetése a gyermekek-
kel bibliai történeteken keresztül.

A tábor idén a Teshow nevet vi-
selte, mely több jelentéssel is bír.
Utal a testvéri (akár biológiai vagy
lelki értelemben) kapcsolatra és an-
nak jelentőségére, illetve bibliai je-
lentésében a sóra mint fűszerre,
mely megízesíti környezetét. Mind -
emellett a show mint élmény is fon-
tos szerepet játszott a héten.

Az idei tábor különlegessége,
hogy rekordszámú, több mint 110 tá-
borozó vett részt rajta, külön sátrat
kellett állítani, hogy mindenki elfér-
jen. Így talán még fontosabb szere-
pet kapott a testvériség, hogy úgy
tekintsünk egymásra, mintha testvé-
reink lennének. Akár a reggeli taka-
rításban, akár a délelőtti játékokban,
akár a túrák során. 

Minden délelőtt a közös játék és
éneklés után korcsoportos tanításo-
kon vehettek részt a táborozók, ahol
testvérpárok történetén keresztül is-
merhették meg az evangélium üze-
netét. Idén három lelkész rövid taní-
tását is hallhattuk a táborban, Fóris
Tamás, Boros Dávid és Pető Albert is
buzdította, bátorította a gyermeke-
ket esténként.  

A lelki tartalom mellett különbö-
ző programok színesítették az
együtt töltött napokat. Hétfőn játé-
kos feladatok vártak az érkező tábo-
rozókra, amik a kisebbek és a na-
gyobbak számára egyaránt kihívást
és rengeteg nevetést tartogattak.
Kedden túrázni és kézműveskedni
volt lehetőség, illetve az idősebb tá-
borozók számára az este egy újabb
izgalmat tartogatott. Elkészíthették
életük szelfijét, azaz életük különbö-
ző állomásain készíthettek maguk-
ról fotót. Miközben elgondolkodtak,
hol tartottak, tartanak vagy szeret-
nének majd tartani az adott életkor-

ban. Szerdán ifjú mérnökök játszóte-
re költözött a Jeruzsálembe, ahol a
vállalkozó szellemű gyerekek egy
robottal versenyezhettek, hogy me -
lyikőjük rakja ki gyorsabban a Ru-
bik-kockát. Míg a kamaszok egy ön-
ismereti túrán vehettek részt a Vö-
rös-kőre, ahol nemcsak a testüket, de
lelküket, szellemüket is meg kellett
mozgatniuk. Csütörtökön ug rálóvár
és lézerharc várta a táborozókat,
pénteken pedig a már hagyománnyá
vált énekversenyre került sor. A
szombati táborzáró túra és az érté-
kes nyeremények megkoronázták a
hetet. Ezt fokozta a szombat esti
döntésre hívás, a mécsesekből kira-
kott felirat: Légy só. Hála Istennek,
idén is több gyermek és fiatal vette
komolyan a felhívást. 

Vasárnap reggel újabb örömün-
nep következett: Körmendi Tamás és
Körmendi-Seidler Zsófia második
gyermekének, Zsigának bemutatásán
vehettünk részt a táborban. Zsófi el-
mondta, hogy Isten szeretetét igazán
anyaként érti meg, hiszen Isten úgy
és azért szeret minket, ahogy va-
gyunk, nem az érdemeink alapján. 

A hét édes lezárását a cukor-
ágyú biztosította a gyerekek nagy
örömére. 

Hálásak vagyunk Isten áldásáért
és kegyelméért, amit idén újra meg-
tapasztalhattunk és érezhettünk. 

Hegyesi Zita

légy teSó!


