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A hét igé je
„Jézus így válaszolt: »Ha valaki sze-

ret engem, az megtartja az én igémet;
azt pedig az én Atyám is szeretni fogja,
és elmegyünk hozzá, és szállást készí-
tünk magunknak nála.«” (Jn 14,23)

A hét gon do lA tA
A szeretet olyan, mint a vér-

áram, pulzál oda-vissza, ez élteti az
embert. Mire épül a kapcsolatom
azzal, akit szeretek? Figyelmesség,
előzékenység, jóság, hűség... s máris
sorolhatnánk a Bibliából a sokat idé-
zett szeretethimnusz magasra tett
mércéjének sorait. Ha csak egyszer
is megpróbáltuk megtenni, ami ott
le van írva, rájöttünk, ez emberileg
lehetetlen. Jézus Krisztus az egyet-
len, aki ennek a szeretetáramlásnak
minden lüktetését képes idejében
átélni, a legtalálóbb módon meg-
ajándékozni vele nemcsak univer-
zálisan, hanem egyénekre lebontva
minden embert. Összeköt bennün-
ket ezzel az éltető szeretettel, engem
és téged és őt, mindegyikünket az
Atyával. Ennek, az Isten és ember
közötti szeretetkapcsolatnak óriási
üzenete az, hogy miközben világ-
méretű a megváltás, az isteni szere-
tet üzenete eléri az egyes ember
„pici” életét. Te parányi lény a nagy
világmindenségben, fontos vagy
valakinek! Szeret, Fiát adta érted.
Elindulhat a kapcsolat Isten és em-
ber között. Jelen van az ige, a szere-
tet ezen a földön Jézus Krisztusban,
Isten Fiában. Életed hintheti „a sze-
retet kincseit”. Szeretve vagy és sze-
retni tudsz. (Ujváriné Szabó Anikó)

A hét gyAkorlAtA
A héten legyél te az evangélium

mindenki számára, nemcsak szóval,
hanem tettel!

A hét imájA
Atyám, hálás vagyok a szerete-

tedért, mellyel mindennap körülve-
szel! Add, hogy ezt a szeretetet tud-
jam közvetíteni embertársaimnak,
testvéreimnek is! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

He ti út mu ta tó

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma nemzetközi konferenciát ren-
dezett az európai Roma Keretstraté-
gia és a Magyar Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia elfogadásának
ötödik évfordulója alkalmából július
8-án és 9-én Budapesten. A Művésze-
tek Palotájában rendezett kétnapos
eseményen magas rangú hazai és
nemzetközi politikai szereplők, a
szakmai szervezetek és a civil szféra
képviselői szólaltak fel, és az előadá-
sok fókuszában a roma felzárkózás
európai uniós és hazai stratégiáinak
bemutatása, az elmúlt időszak ta-
pasztalatainak és eredményeinek
összefoglalása, valamint a
jövőbeni főbb irányok,
fel adatok kijelölése állt.

Csak a munka, a tanu-
lás és a kultúra tudja fel-
emelni a magyarországi
cigányságot is – mondta
Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere.
Felhívta a figyelmet arra
is, hogy a felzárkózási
programokban folytonos-
ságra van szükség. Balog

Zoltán pozitívan értékelte e koráb-
bi kormányzati szemléletváltást,
amelynek a lényege az, hogy a romá-
kat kihozzák abból a szerepből, hogy
ők csak „áldozatok vagy bűnözők”
lehetnek. Hozzátette: a romák
ugyan úgy felelősek a saját sorsukért,
mint a többségi társadalom, akkor is,
ha nehezebb helyzetben vannak.

A baptista egyház részéről meg-
hívást kapott a rendezvényre Durkó
István missziói igazgató, Háló Gyula
kommunikációs vezető, Kovács Bá-
lint, a romamisszió vezetője és mun-
katársa, Puporka Gusztáv.

Baptista Sajtószolgálat

EGYÜTT KEZDTÜK, EGYÜTT FOLYTATJUK!

Jelen korunk egyik erős hatása az
induvidualizmus. Hangsúlyozzuk,
hogy egyediek és megismételhetet-
lenek vagyunk, és ez így is van. Isten
tényleg egyedinek teremtett ben-
nünket. Mindenkiben van valami,
ami másokban nincs. Ezt a sokszínű-
séget, amit Istentől kaptunk, jól kell
használni! Sokan nem ezen az úton
haladnak. Valaki úgy fogalmazott,
hogy napjainkban a nárcizmus túl-
reprezentált. Emberek tömegei pró-
bálják „eladni magukat”, mutogatni
értékeiket, képességeiket, eredmé-
nyeiket. 

Mindez arról szól, hogy nem aka-
runk a szürke zónában maradni, ki
akarunk tűnni valamivel. Christopher
Lasch író Az önimádat társadalma cí-
mű könyvében arról ír, hogy a fo-
gyasztói társadalom következmé-
nye, hogy egyre önzőbbek leszünk!
Egyediek, színesek és önzőek!

A Biblia pedig arra tanít bennün-
ket (1Kor 12), hogy ne felejtsük el, a
test részeként tényleg egyediek va-
gyunk, de szükségünk van egymás-
ra, és együtt kell működnünk má-
sokkal. Nézzünk néhány fontos
alapelvet, ami segíti a biblikus sok-
színű közösségi életet:

• Ne hivalkodó, hanem szolgáló
életet élj!

• Ne másokat utánozz, alázatos
szívvel legyél egyedi!

• Ne félj nagy dolgokat tenni,
mert amit rád bízott Isten, az veled
tud eredeti módon megvalósulni!

• Az egyéniségeddel a közösség
építője legyél, és ne a rombolója.

• A csapat nem egyforma embe-
rekből áll, hanem olyanokból, akik
egységben haladnak.  

• Isten a szerinte való egységet
áldja meg!

Durkó István

Sokszínűség – egyediség
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A fenti mondat a keresztény ha-
gyomány szerint az öreg János apostol
szellemi hagyatéka.

János levelében bővebben is kifejti,
miszerint: „a szeretetben nincs félelem...
sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet...” (1Jn
4,18)

Ezeknek a gondolatoknak a jegyé-
ben merítette be a népes gyülekezet
körében Balogh Barnabás szegedi lelki-
pásztor az öt fiatal fiút és a két nőtest-
vért 2016. június 12-én Szegeden.

Horváth Lukács Rick Warren Céltu-
datos élet című könyvének olvasása
közben a bibliai idézetek hatására tért
meg, majd a bűneit felismerve elfo-
gadta Isten kegyelmét. „Senki meg ne
vessen ifjúságod miatt, hanem légy példa a
hívőknek...” (1Tim 4,12) – hangzott fö-
lötte a bemerítési ige.

Kelemen Kálmán Pált az Úr Jézus a
Tiszta Szívért Mozgalom (a szegedi
gyülekezet egyik missziós szolgálata)
munkáján keresztül találta meg. Ami-
kor élete csődbe jutott, kapott egy Bib-
liát, és abból tudta meg, hogy hol a
megoldás. Jézus megbocsátotta a bű-
neit, így új életet kapott. „Az én fiam
vagy! Fiammá fogadtalak ma téged!”
(Zsolt 2,7) – szólt égi örökbefogadásá-
nak igéje.

Krizsán Kristóf József testvérei támo-
gatásával talált rá az Úr útjára. Tábo-
rokban, dicsőítő alkalmakon újra és új-
ra megszólította Isten, és a zenei szol-
gálatba hívta. Megpróbáltatásaiban
kereste Isten válaszait, és megkapta a
Jeremiás siralmai 3,27-ből: „Jó az ifjú-
nak, ha ifjúkorában igát hordoz.”

Megértette, hogy mindent Isten ke-
zéből kell vennie, és eldöntötte, hogy
nem hagyja ki életéből, hanem teljes
szívvel követni fogja Jézust. „Bízzál az
Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére
támaszkodj!” (Péld 3,5) – hangzott a
jótanács bemerítése közben.

Sásdi Máté hiányos ismeretekből
építette fel azt a torz istenképet, amit

aztán okolni lehetett elrontott életéért.
Egy éve került kapcsolatba a Tiszta
Szívért Alapítvánnyal, ahol önmagát is
meglepve bibliatanulmányozásba kez-
dett. Itt ismerte meg az igaz Istent, aki
képes volt kiemelni őt is a mélyből. A
keskeny utat választotta, és beme rít -
kezésével megpecsételi döntését.

„Akik az Úrban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sa-
sok” – ígérte neki az élő Úr, akit meg-
talált.

Szabó Kevin rossz fiú, rossz ember
volt, amíg Isten nem küldött valakit,
aki szeretetével Isten felé fordította. A
régi barátok mellett ezt a kapcsolatot is
kérte az Úr, mert csak Isten akart egye-
dül úr lenni Kevin szívében. A fiatal
fiú mindent odaadott az üdvösségért.
„Én az Urat várom, a szabadító Istenben
reménykedem” (Mik 7,7) – ez az ige lett
mottója további útjának, amit Istennel
fog járni.

Halasi Eszter 2016 februárjában kér-
te bűnei bocsánatát Jézus vére alapján.
Isten megbocsátott neki, és új életre
hívta. Ennek jeleként bemerítkezéssel
kötött szövetséget az Úrral. „Ne veszít-
sétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutal-
ma van!” (Zsolt 10,35) – hallhatta a biz-
tatást.

Varga Lajosné nehéz életút után, sok
baj és sok csoda közepette találta meg
az Urat, és ezután azt akarja tenni,
amit az ő Ura vár tőle. „Leányom, hited
megtartott, eredj el békességgel!” (Mk
5,34) – kapta a választ döntésére.

A bemerítés szinte jelképesen egy
az egész várost megrázó tragédia ár-
nyékában/fényében történt. Egy
érettségiző fiatalember hirtelen
meghalt egy halálos kórban, szinte
belekiáltva a fiatalok szívébe: Legye-
tek készen!

A bemerítettek és az egész gyüle-
kezet továbbment az útján örömmel.

Krizsán Ildikó

Fiaim, csak szeressetek!
Bemerítés Szegeden

De Tahinak nem csak múltja
van!

Várjuk szeretettel az ország
baptistáit éppúgy, mint a határo-
kon túli kedves testvéreinket: 

• a délelőtt 10 órakor, délután
15 órakor kezdődő ünnepi isten-
tiszteletekre, 

• a Spurgeon-díj(ak) átadására, 
• a gyerekprogramokra, 
• az őstermelők és kézműve-

sek utcájába, 
• a Baptista Szeretetszolgálat

kiállítására, 
• és különleges vendégeink fo-

gadására.
Mert Tahit látni kell!
Találkozzunk újra augusztus 21-

én Tahiban!

Találkozzunk
Tahiban!

2016. augusztus 21-én, 
vasárnap országos konferenciát 

tartunk tahi táborban

Tahi régen is volt

Fúvósok is zenéltek benne
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Budapestre utazott április 30-
án, szombaton a zilahi magyar bap-
tista gyülekezet énekkara, eleget
téve az újpesti gyülekezet régi

meghívásának az ő énekkaruk 2012
őszén tett látogatását viszonozva.

Érkezésünkkor a vendéglátók
nagy szeretettel fogadtak és finom
estebéddel, süteménnyel kedves-
kedtek. Azt követően elvittek vá-
rosnézésre bennünket, Budapest
szépségeit a Várnegyedből csodál-
hattuk meg.

Vasárnap délelőtt az újpesti
imaházban az istentiszteleten
hangzottak először a zilahi énekkar
énekei. Az énekszámok között az
énekkari tagok rövid bizonyságté-
teleket, megtapasztalásokat osztot-
tak meg a népes gyülekezettel,
amely megtöltötte az imaházat.
Lelkipásztorunk, Pardi Félix testvér
a Róm 2,17–29 alapján hirdette az

igét, azután úrvacsorához járult az
ünneplő gyülekezet.

Az imaháznál ebédeltünk. A
nagy hozzáértéssel készült ételek
elfogyasztása után testvéreink vá-
rosnézésre invitáltak, ezúttal Új-
pest jellegzetességeivel ismerked-
tünk meg Kovács István újpesti kar-
nagy kalauzolásával, aki felkészült
idegen veze  tő  nek bizonyult már az
előző napon is.

A délutáni istentiszteleten ismét
a zilahi énekkar és férfikar szolgált
Istent magasztaló énekekkel, bi-
zonyságtételekkel, lelkipásztorunk
a Jn 3,1–16-ból hirdette az igét.
Énekkarunkat Elekes Attila és Bar -
tha Tibor vezényelték. A befejezést
követően autóbusszal utaztunk ha-
za Zilahra.

Összegzésként elmondhatjuk,
az újpesti gyülekezet vendégeként
egy nagyon kellemes hétvégénk
volt. Megerősödött bennünk, hogy
Jézus Krisztusban testvérek va-
gyunk, és bár sok száz kilométer
választ el egymástól, és más kihívá-
sokkal kell szembenéznünk, de
ugyanazt az Istent imádjuk, egy a
mi Atyánk!

Köszönettel tartozunk a Bethlen
Gábor Alapítványnak is az utazási
költségek támogatásáért, valamint a
zilahi Andy&Zoli ajándékboltnak,
hogy a budapesti utunkat ajándék-
tárgyakkal támogatta! Reméljük,
hogy áldást vihettünk az újpesti
gyülekezetnek, és hogy gyakoribbak
lesznek ezek a találkozások.

Szöllősi Szabolcs
(Szeretet, a romániai magyar 

baptisták lapja, 2016/7)

a zilahi énekkar Újpesten

wA Gödöllői Baptista Gyüleke-
zet angol nyelvi táborai

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

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

A táborokról részletek gyüleke-
zetünk Facebook-oldalán találha-
tók: www.facebook.com/Godollo
Baptist/ és gyülekezeti honlapun-
kon: http://godollobaptista.hu/.

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

estétől vasárnap délig.

Második alkalommal rendezzük
meg Férfi a pályán címmel az orszá-
gos baptista férfitalálkozót. Azok a
kérdések kerülnek ismét a központi
előadásokba, amelyek gyakran fog-
lalkoztatják a férfiakat. 

Előadók:
A férfi női szemmel: Révész Szil-

via, a Baptista Szeretetszolgálat
kommunikációs igazgatója

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

Férfi a harcban: Kriston István
főtörzszászlós, a Magyar Honvéd-
ség vezénylő zászlósa

Szombat délutáni műhelymun-
kák:

Kertészet: Bacskó Gábor
Tájfutás, túrázás: Paróczi Zsolt és

Kapitány Zsolt
Afrika, önfenntartás, kecske, vil-

lanyautó, evangélium: kirakós Fábi-
án Sándorral

Cégvezetés, vállalkozás, vezetés
a munkahelyen: Jóföldi Endre

Szombat este: a bajai és szegedi
baptisták bemutatják: dunai és ti-
szai halászlé! Jelentkezés az MBE
honlapján (hamarosan). 

Szervezők: Presbiteri Tanács:
dr. Szűcs Zoltán és Barbarics Péter

Programajánló

A szószéken Pardi Félix lelkipásztor,
előtte Elekes Attila karvezető

„Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben...”
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A reménység virágai

Dalaim elvetett magok,
gyümölcshozó ígéretek, 
a reménység virágai,
áldott napnak visszfényei.
Isten adta tálentumok,
ékesen szárnyaló szavak;
idő-térben, végtelenben
rejtett égi üzenettel.

Venyercsán László

Újabb verseit gyűjtötte csokor-
ba Venyercsán László baptista költő,
aki immár a 87. évét tapossa. Úgy
vélem, hogy az apró rímek állandó-
an ott nyüzsögnek a lelkében, és
azt keresik, hol lehetnének haszno-
sak, ékesek és gyönyörködtetőek
egy-egy igazságot megfogalmazó
rövid sor végén. Tapasztalatokkal
teljes hosszú élete során megértett,
megélt és százszor is hirdetett igaz -
ságait fogalmazta meg most ismét
röviden. Ezek a sorok az évek ren-
getegében értek meg és kristályo-
sodtak ki a lelkében. Bátran állít-
hatjuk: egy szó sem fölösleges ben-
nük. Van, hogy kétszer is elolvasok
egy-egy tömören megfogalmazott
sort, míg felragyog előttem az örök
igazságot hordozó értékes gondo-
lat. A kilencvennnégy rövid, né-
hány soros vers mind-mind apró,
világító jel, egy gazdag életmű

(Folytatás a következő oldalon)

James I. Packer szerint a puritánok
a lelkiismeret bajnokai voltak. Szá-
mukra nem volt fontosabb, mint
hogy a lelkiismeretük az Ige által
megvilágosodjon, megtisztuljon és
folyamatosan tiszta is maradjon. En-
nek érdekében önként Isten igéjének
mértéke alá álltak. A lelkiismeret
számukra Isten törvényének a le-
nyomata volt a szívükben. Alaposan
megvizsgálták önmagukat, hogy va-
jon elég éberek-e Isten konkrét aka-
ratának megértése és teljesítése irá-
nyában. Eléggé igazságosak-e egy-
máshoz, becsületesek-e mindenki
felé, jóságosak-e, érzékenyek-e a
szűkölködők iránti könyörületessé-
gükben? Tiszta-e a szívük, nem
szennyezte-e be valami a gondolata-
ikat? A mindennapi dolgaik hogy
állnak Isten színe előtt? Gondolata-
ikban, érzéseikben, szavaikban, vég-
hez vitt vagy elmulasztott tetteikben
Istent megdicsőítették-e vagy pedig
meggyalázták? 

Isten igéjének a teljesítésében a
világos fogalmakat és a szigorú
rendet szerették. A szorgalmat
erénynek tekintették. Alaposságra
törekedtek. Nem riadtak vissza a
kemény munkától. A szenvedést
elfogadták Isten kezéből. Tudták,
hogy Isten a küzdelmek által neve-
li őket. A halálra és számadásra va-
ló felkészülést tartották az élni ta-
nulás első lépésének. Emiatt az
igaz sághoz való hűségben hajlítha-
tatlanok gyávaságon és hiúságon
felülemelkedő jellembeli férfias-
ságra tettek szert. A tiszta lelkiis-
meret és életszentség keresése a hi-
tükben éretté tette őket. 

Pedig a zaklatás és üldözés kö-
vetkeztében állandóan hajszálon
függött az életük is. Ezt azonban el
tudták fogadni Isten kezéből. A
szenvedést és a lelki harcot magá-
tól értetődőnek vették. Nem láza-
doztak. Alázatosak voltak. Ahhoz,
hogy egyáltalán létezni tudjanak,
józanságra, szorgalomra, rendsze-
retetre, összeszedettségre volt
szükségük. Igyekeztek ébren tarta-
ni önmagukban és egymásban,
hogy szeressék az igazságot és
gyűlöljék a bűnt.

Packer azt írja, hogy nekünk,
akiknek amikor Isten szolgálatában
kitartásra vagy éppen szenvedésre
kerülne a sor, összezavarodik a fe-
jünk, rakoncátlankodnak az érzel-
meink, meginog az akaratunk, alig
tudjuk elképzelni, hogy mit jelent az
az egyszerű és tiszta lelkű kegyes-
ség, ami az ő mindennapjaikat jelle-
mezte. Rajtunk erőt vesz a magas-
rendű lelkiségnek álcázott romanti-
kus érzelgősség. Míg ők tárgyilagos,
józan, imádságos és gyakorlatiasan
céltudatos hívők voltak. Ők a Bibli-
án nőttek föl, a Bibliával keltek és fe-
küdtek. A Biblia volt tiszta lelkiis-
meretük őre. A puritánok a Szent-
írást a szentség megváltozhatatlan
szabályának tudták, és soha nem
hagyták, hogy erről megfeledkezze-
nek. Ugyanakkor tudták, hogy a
bűnbeesett emberben lelki vakfoltok
keletkezhetnek. Rejtőző belső bű-
nök. Emiatt sohasem szabad elbiza-
kodottnak lennünk, hanem alázattal
és folyamatosan oda kell állnunk Is-
ten színe elé, hogy megítéljen és ke-
gyelmébe fogadva megigazítson.

A jövő számára érleli
a remény virágait

A puritánok meg nem alkuvó 
lelkiismerete
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részletei. Költészetét Istentől kapott
talentumként használja. Még idős-
korban is műveli, mert vallja, hogy
ingyen kapta és jól tudja, hogy nem
az övé, ahogy írja is: „Istené az, cél-
lal adta szőlőjében használatra.”  

Venyercsán László költészeté-
nek értékét leginkább a biblikus
gondolkodás adja meg. Mondani-
valója az igéből táplálkozik, a vers-
sorok a költő gondolatain átszűrve
szólítják meg az olvasót (hallgatót).
Már a kötet elején olvasható „Szer-
zői előszóban” írja: „A poézis kö-
tött műfaj, s ha forrása az örök
szent Ige... ablak a transzcendens
világra...” A „Költészet dicsérete”
című versében szintén erről beszél:
„ha az örök szent Ige a forrás, lé-
leknek kenyere lesz az írás”. Ezt a
gondolatot támasztja alá több ver-
sében is: „Ami a perdöntő, az a for-
rás, az eredet, s lehet bármilyen
bölcselet, szó, gondolat, sarki gaz -
ság... ha a forrása a gonosz, nem
épít bárkát, templomot; Ige hordoz
csak életet...” Amiként számos más
versében, ebben a kötetben sem
győzi hangsúlyozni, hogy „Az
egyetlen tiszta forrás, örökségünk a
Szentírás”.

Bár a versek általában rövidek,
témájukat tekintve azonban annál
sokrétűbbek. Bölcs tapasztalatok
ezek versbe szedve. Ír a szeretetről,
az ember létezésének céljáról, a sze-
líd szó hatalmáról, Istenről, a ke-
gyelem forrásáról. Ünnepeink (ka-
rácsony, advent, pünkösd) monda-
nivalóit néhány sorba tömörítve
mutatja be, és a természet évszakok
szerinti körfogása is üzenetet köz-
vetít verseiben. Az „Itt dől el” című
verse filozofikus, mégis biblikus:
„Kezdet és Vég tér-időben, győztes
keresztnek tövében – Igemagban
jövő érik, te csak maradj hűnek vé-
gig. Itt dől el a sorsod, jövőd, de
fogytán a szárnyas időd.”  

Kötetének ezt a címet adta: „A
reménység virágai”. Laci bácsi hisz
versei továbbélésében, hisz azért ír-
ja őket. Virágoknak, magoknak,
ígéreteknek, fényjeleknek tartja
őket. Ékesen szárnyaló szavait a jö-
vő generáció bátorítására is szánja,
hagyatéknak, amelyek kincsként
csillognak, ha „elszólítják őt az Égi-
ek”, mert tudja, hogy „itt marad,
amit elvetett”, és tetteinek hozadé-
kát az Égiek számon is tartják.

Marosi Nagy Lajos

(Folytatás az előző oldalról)
A lelkiismeretet szívükben Isten

hangjaként értelmezték. Tapaszta-
latból tudták, hogy az autonóm
módon működik. Ha olykor elfojt-
hatjuk is, akaratunktól függetlenül
vagy éppen annak ellenében is
megszólal. Különbözik tőlünk, fö-
löttünk áll, abszolút tekintéllyel
szólal meg, amivel nem mi ruház-
tuk föl, és amelyet nem vitathatunk
el tőle. Isten őrállójaként mint tanú
megmutatja a szépítés nélküli té-
nyeket, mint tanító tiltja a gonoszt,
mint bíró érdemünk szerint ítél,
mint kegyelmének közvetítője fel-
oldoz és megtisztít. Ez az első bün-
tetés az embert belülről sújtja, mi -
előtt a második is bekövetkezne, és
az ember a pokolra jutna. A puritá-
nok a lelkiismeretet Isten lel-
künkben lakozó kémé-
nek tekintették. Tud-
ták, hogy meg-
vesztegethetet-
len, Isten előtt
is csak az iga-
zat szólja.
Ezért életvi-
telük kiala-
k í t á s á b a n
mindenek-
fölött Isten-
nel törődtek.
Nem sokat
adtak emberek
véleményére.

Gondolkodási
folyamataink több-
sége ma úgy megy vég-
be bennünk, hogy csak a vég-
eredménynek vagyunk a tudatá-
ban. Valami újra és újra ismétlődik,
aztán összesűrűsödik bennünk, és
csak ekkor válik számunkra fontos-
sá, esetleg ijesztővé. A mai jómód
adta kényelmünk komikusnak és
szánalmasnak tűnne az ő szemük-
ben. Ők tudták, hogy nem vétkez-
hetünk úgy a lelkiismeretünk ellen,
hogy ugyan akkor Isten Lelke ellen
is ne vétkeznénk. Ezért a Szentírás
állandó ellen őrzése alatt kell tarta-
ni lelkiismeretünket. Erre a célra
kaptuk a Szentlélek ajándékát is,
hogy segítségünkre legyen. A
Szentírás alapos ismeretének híján
állandó eltévelyedés veszélyének
vagyunk kitéve. Fel kell vértezni
magunkat igeismerettel. Az Ige vi-
lágos, pontos és részletes tanítást
ad az élet minden területére. Ami-
kor az egyik puritán földművesnek
ura élcelődve szemére vetette,
hogy milyen akkurátusan igyek-
szik az Isten iránti kötelességeit tel-
jesíteni, ő így válaszolt: „Azért te-

szem ezt, mert én egy precíz Isten-
nek szolgálok.”

Amíg valaki újjá nem születik, a
lelkiismerete vagy furdalja, vagy
alszik. A kegyelem először feléb-
reszti, rossz lelkiismeretet támaszt
benne. Szembesíti bűneinek követ-
kezményével és Istennek az iránta
támasztott követelményével. Tuda-
tosítja, hogy ő Isten szemében elve-
szett bűnös. Aki ha bűnben hal
meg, elkárhozik. Ekkor lázadónak,
szennyesnek és tehetetlennek érzi
magát. Csak ezután mutat rá a Gol-
gota keresztjére. A Krisztusban ka-
pott bűnbocsánat viszont megtisz-
títja a lelkiismeretet. 

A tiszta lelkiismeret egyedül Is-
ten adománya. Ennél nagyobb örö-

me a léleknek nincs. Békessége
semmi máshoz nem ha-

sonlítható természe-
tes, de emelkedett

b o l d o g s á g o t
nyújt. A meg-

i g a z u l á s
örökké cso-
bogó forrás.
A lelkiisme-
retet egy
életen át
csak az tart-
hatja tisztán,

aki minden-
ben Isten aka-

ratát igyekszik
keresni, és mind-

végig a keresztfa ál-
dozatát tartja a szeme

előtt. Ez védelem minden go-
nosszal szemben.

Ezért – mint a puritánok örökö-
sei – soha ne hagyjuk lelkiismere-
tünk sebét elfekélyesedni, hanem
orvosoljuk minél előbb. Minthogy
mindennap vétkezünk, Krisztus
Lelke mindennap megtisztít, ha
odajárulunk a Golgotához. A puri-
tánok a tiszta lelkiismeretet tartot-
ták a létező legnagyobb áldásnak.
Azt vallották, nincsen jobb barát,
mint az Istennel békében élő lelki-
ismeret. Az álmatag, lusta „szent-
nek” tétlen lelkiismerete betegségre
vall. Az egészséges keresztény mé-
lyen érzi Isten jelenlétét, megindul
igéje hallatán, gyönyörködik a
mennyei világ rendjében. Csak a
tiszta lelkiismeretű ember élvezi Is-
ten igéjének szépségét és gazdagsá-
gát. És csak ő képes Isten közelében
újra és újra megpihenni és otthonra
lelni. Már itt e földön, és majd oda-
át örökkön örökké.

Hegyi András



Május 12-én az Albertirsai és Pili-
si Baptista Gyülekezet valamivel
több mint 50 fővel látogatást tett
szlovák testvéreinknél Pozsonyban.
Látogatásunk célja elsősorban a test-
vérközösség ápolása, valamint egy-
más megismerése volt.

A szlovák testvérek nagy öröm-
mel vártak bennünket, énekes és
igei szolgálatunkat szeretetvendég-
séggel, egy finom ebéddel, majd pe-
dig egy idegenvezetővel tett pozso-
nyi városnézéssel hálálták meg.

Az ottani gyülekezet jórészt már
szlovák anyanyelvű testvérekből áll,
magyar nyelvű istentisztelet nincs is
jó ideje, de néhányan a szüleiktől
még megtanultak magyarul, és na-
gyon örültek annak, hogy velünk az
édesanyjuktól tanult nyelven beszél-
hetnek. Én különösen szeretem a táj-
nyelvi beszélőket hallgatni, így szá-
momra rendkívül nagy öröm volt,
hogy Pozsonyban dolgozó palócok-
kal találkozhattam. Istentiszteletei-
ket egy régi evangélikus templom-

ban tartják az óvárosban – festői
környezetben – alig néhány percre a
pozsonyi vártól.

Sokat gondolkodtam azon, hogy
mit oszthatnék meg az ottani látoga-
tásunkból a Békehírnök olvasóival,
mi az, ami mások számára is többet
jelenthet, mint egy krónikás beszá-
molója egy gyülekezeti kirándulás-
ról. Azt hiszem, a verssor, amit Ber-
zsenyi Dániel több mint 200 évvel ez -
előtt megfogalmazott, ma rendkívül
aktuális: „Forr a világ bús tengere, ó
magyar!” Nem a végítéletről akarok
írni, de mindnyájan látjuk, hogy
„nemzet nemzet ellen és ország or-
szág ellen támad”, ahogy arról a Bib-
lia is jövendöl. Éppen ezért rendkívül
fontos kötelességünk nekünk, hívők-
nek, hogy ne az országok között hú-
zódó feszültségek határozzák meg a
szomszédokkal való viszonyunkat,
hanem közös hitünk összetartó ereje
és a közös szolgálat. Jézus keresztha-
lála előtt azért imádkozott, hogy egy-
ségben tudjuk képviselni őt a világ-
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A közelmúltban kezembe
akadt egy Gerzsenyi Sándor-vers,
melyet pünkösdhétfőn az ima-
házban is felolvastam:

Vétkes hallgatás

Ma bűn a néma ajkak
könnyelmű hallgatása.
Vétek, ha álmos szemmel
gunnyasztanak az őrök
a várfokon magányos
semmittevésbe mélyedt,
komor, beteg lélekkel...
Nekem fáj némaságba
burkoltan várakozni,
hogy mások végezzék el
helyettem gyönge éltem
nemes, nagy hivatását.
Jöjj, szánj meg, drága Lélek,
és tölts meg bátorsággal,
hogy hangosan kiáltsam
e füstölgő világba
az örök Jót, az Igét,
az örök Erőt, Istent,
az örök Békét, Krisztust
s az örök Hont, a Mennyet.

Különösen a versszakkezdő
sorok hatottak rám és ébresztet-
tek gondolatokat bennem. Fáj-e
nekem ajkaim némaságának
könnyelmű hallgatása? Mert-
hogy az igazság az, hogy nagyon
sokszor kapom magam semmit-
tevésbe mélyedve, komor és be-
teg lélekkel várva a „csodát”. De
írhatnám azt is, hogy a sült ga-
lambot. Hogy majd helyettem
mások szolgálnak. Mások dol-
goznak az Isten szőlőskertjében.
Pedig ahogy Péter nyílt tagadása
a főpap udvarán bűn volt 2000
éve, ugyanúgy bűn ma a néma
ajkak könnyelmű hallgatása is.
Nem csak kimondott szavakkal
lehet megtagadni Istent.

Ez a világ pusztulásra van
ítélve, ez olvasható feketén-fehé-
ren a Bibliában. Nem áltathatjuk
magunkat azzal, hogy szép sza-
vaktól, az imánktól, az énekeink-
től megváltozik valami. Sajnos
haladunk a pusztulás felé, és
ilyenkor egyetlen értelmes csele-
kedet képzelhető el: minél több
ember megmentése a biztos kár-
hozattól. Ha egy kicsit külső
szemmel tekintek az életemre,
ahhoz hasonlíthatnám magam,

(Folytatás a következő oldalon)

Vétkes hallgatás Az Albertirsai és Pilisi Baptista 
gyülekezet látogatása Pozsonyban
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mintha én egy biztonságos men-
tőcsónakban ülve nézném végig
a Titanic süllyedését. Tudom,
hogy a hajón ülőkre biztos halál
vár, de én szépen elevezgetek a
kis csónakomban, mint aki épp
evezősgyakorlatot tart vagy hor-
gászni indul.

Pedig Isten nem egy „horgá-
szó” életet vár tőlünk egy csen-
des tó partján napozva. Nem azt,
hogy ücsörögjünk az üdvössé-
günk biztos és megnyugtató tu-
datában az istentiszteleteinken,
és egymást bátorítsuk és erősít-
sük az énekeinkkel, szolgálata-
inkkal. Szükséges és nem lebe-
csülendő az is, de ennél azért
többre hívattunk. Babits Mihály
azt írja a Jónás könyvében, hogy
„vétkesek közt cinkos aki néma”.

Ezek a verssorok az utóbbi
időben rendkívül szíven ütöttek.
Cinkos vagyok, amikor néma
maradok. Amikor nem emelem
fel a szavam a bűnnel szemben
vagy az igazság mellett. Egysze-
rű konfliktuskerülésből, kénye-
lemből, félreértelmezett békére
törekvésből, más szóval gyáva-
ságból.

Számomra az idei pünkösd
üzenete az volt, hogy szólaljak
meg végre. Hogy használjam
azokat a kegyelmi ajándékokat,
amelyeket kaptam, ne csak a ma-
gam örömére és szórakoztatásá-
ra, hanem a hétköznapi szolgá-
latra. A munkahelyemen, a társas
kapcsolataimban és a gyüleke-
zetben egyaránt.

Hogy mi ez a küldetés? Ézsai-
ás gyönyörűen megfogalmazta
ezt több ezer évvel ezelőtt: „El-
küldött, hogy örömhírt vigyek az
alázatosaknak, bekötözzem a
megtört szíveket, szabadulást
hirdessek a foglyoknak, és szaba-
don bocsátást a megkötözöttek-
nek. Hirdetem az Úr kegyelmé-
nek esztendejét, Istenünk bosz-
szúállása napját, vigasztalok
minden gyászolót. Hamu helyett
fejdíszt adok Sion gyászolóinak,
gyászfátyol helyett illatos olajat,
a csüggedés helyett öröméne-
ket.”

Taligásné Rákosi Márta

(Sáfár, az Albertirsai és a Pilisi
Baptista Gyülekezet lapja,

XVIII. évf. 2. sz.)

(Folytatás az előző oldalról)

ban. „Atyám, tartsd meg őket a neved-
ben, akiket nekem adtál, hogy egyek le-
gyenek, mint mi.” (Jn 17,11)

Hogy folytassam a megkezdett
Berzsenyi-verset: 

Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.

Nagyon kevesen vagyunk mi,
keresztény hívők ebben a világban.
És nem egy „Robinson” keresztény
életet tervezett számunkra Isten, ha-
nem tudta és látta, hogy közösség-
ben van az ember igazi ereje. És azt
várja tőlünk, hogy dolgozzunk az
egységen akkor is, ha a körülöttünk

élők a viszályt szítják a nemzetek
között. Azt akarja, hogy szeressük és
bátorítsuk a testvéreinket, akikkel
közös a küldetésünk. Hogy számol-
junk le a büszkeségünkkel, valós
vagy vélt sérelmeinkkel, mert nem
vagyunk egyedül, nem kell egyedül
lennünk a szolgálatban. Építhetünk
hidakat a nyelvi akadályok ellenére
is, ha nem félünk a különbözőségtől,
mert hatalmas lehetőség rejlik ezek-
ben. 

Fantasztikus és felemelő érzés
volt Pozsonyban megtapasztalni,
hogy Isten Lelke eggyé tud tenni
bármilyen ’színes’ társaságot.

Taligásné Rákosi Márta

wA Szociális Szolgáltató Központ
Debrecen nappali ellátásban részt
vevő kliensei karitatív tevékenysé-
get vállaltak. Ez fontos számukra,
hiszen egyfajta jóvátétel a társada-
lom felé. A Halápon A Gyermeke-
kért Közhasznú Egyesületnek nyúj-
tottunk segítséget meglévő épületük
kifestésében. Klienseink felmérték
az épület belső állapotát, összeírták
a szükséges anyagokat, majd több
napon keresztül naponta kiutaztak
Halápra, és serényen dolgoztak az
épület szebbé tételében, hogy a halá-
pi gyerekek tiszta környezetben
kezdhessék meg a nyári tábort. Az
egyesület egy láda almát ajánlott fel
szervezetünknek, melyet ez úton is
köszönünk!

w A Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió Hajdúnánási Intézményé-
ben ellátottaink csoportfoglalkozás
keretében a saját maguk által meg-
termelt zöldségekből készítették el
az ebédjüket. A burgonya, uborka és
padlizsán hámozása közben beszél-
gettek a gyermekkorukról, hogy mi-

lyen jó volt a családi ház kertjében
megtermelt zöldségekből önmagu-
kat ellátni, nem kellett mindenért a
boltba menni. Közben kovászos
uborkát is készítettek, amit a követ-
kező főzőklubbon az étel mellé már
tálalni is fognak. Ez a nap is jó han-
gulatban és szeretetben telt intézmé-
nyünkben.                              BTESZ

Tevékenyen a Baptista Tevékeny Szeretet 
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Nagy érdeklődéssel, egymásután
kétszer elolvastam Dániel könyvét.
Igen tanulságos volt. Amikor az
alábbi részhez értem, igen sokat
időztem vele. Elhatároztam, hogy
ezt, ha lehet, másoknak is felolva-
som. 

Mi emberek hajlamosak vagyunk
arra, hogy az életünk során meg-
szerzett javakat magunknak tulajdo-
nítsuk. Isten azt üzeni:

„Isten uralkodik az emberek birodal-
mán, és annak adja azt, akinek akarja.
És a föld minden lakosa olyan, mint a
semmi: és az ő akaratja szerint cselek-
szik az ég seregében és a föld lakosai kö-
zött, és nincs, aki az ő kezét megfoghat-
ná, és azt mondaná neki: Mit cseleked-
tél? Minden cselekedete igazság, és az ő
utai ítélet, és azokat, akik kevélységben
járnak, megalázhatja.”

Eddig az idézet. Készakarva
nem írom meg, hogy hol lehet a
könyvben megtalálni, azért, hogy
akit érdekel, olvassa el az egész Dá-
niel könyvét. Van benne bőven
olyan, amit jó lenne tiszta szívből
cselekedni. 

Dániel cselekedete példa szá-
munkra. Isten örök időkre megíratta
a Szentlélek által. Dániel mindennél
is mindenkinél jobban szerette Iste-
nét. Naponta nem egyszer, még há-
romszor is térdre borult dicsérettel
imádni az Urat.

Hol vagyunk mi, hívő emberek
ma? Már a gyülekezetek berendezé-
se is kényelmes székekkel van ellát-
va, még véletlenül sem lehet térdet
hajtva imádni az Istent.

Mikor erre a részre érkeztem, ép-
pen látogatást tett nálam az egyik
gyermekem. 

Mindjárt megragadtam az alkal-
mat, és kértem, hogy figyelje meg,
mit találtam. Elolvastam. Egy jó da-
rabig csendben voltunk, majd tettük
a feladatunkat.

A községünkben a közelmúltban
volt egy rockfesztivál. Az egyik ze-
necsapatnak két vezetője nálam ka-
pott szállást éjszakára. Az egyikkel
elkezdtem beszélgetni. Hamar szó-
ba kerültek az anyagiak. Nekem ez
kapóra jött, és kértem, engedje meg,
hogy a Bibliából felolvassak egy kis
részt. Megengedte. 

Megkérdeztem, megértette-e. 
A válasz: „Igen.”
Isten hamarosan rajtam kérte

számon, hogy én mennyire értettem
meg. 

Este nagy vihar kerekedett. A
szomszédomnak egy nagy cseresz-
nyefája rádőlt a nemrég drágán épí-
tett kerítésemre. Engem egy pilla-
natra megrázott a kár. Felhívtam a
fiamat, aki éppen sok kilométernyi-
re távol volt tőlem, és közöltem vele,
hogy a kerítésemet tönkretette a
szomszéd cseresznyefája. Akkor
még nem tudtam, mekkora a kár.
Mondtam neki, hogy felhívom a
szomszédaimat (akik a vihar idején
nem voltak otthon), és közlöm ve-
lük, milyen nagy kár ért. A fiam azt
válaszolta:

– Mielőtt a telefonhoz nyúlnál,
vedd elő a Bibliádat, és olvasd el,
amit a napokban nekem olvastál.
Kié a vagyon? Ki rendelkezik vele?
Kinek adja? Ha megérted, biztos va-
gyok benne, hogy nem zaklatod fel
őket, és nem okozol nekik kellemet-
len órákat. Még azt sem tudjuk, mi
Isten döntése. Hátha csak a nagy le-
velek érték, és nem is olyan nagy a
baj.

Elszégyelltem magamat. Hát
ilyen tanuló vagyok. Hiába figyel-
meztetett idő előtt Isten. Pillanatok
alatt elfelejtettem, mit kellett volna
örökre szívembe vésni. Milyen jó,
hogy a fiamnak felolvastam. Így a
Szentlelken keresztül kaptam figyel-
meztetést. Mennyi szomorúságtól
mentett meg! Biztos szégyelltem
volna magam, mert tényleg nem is
volt olyan nagy baj, csak Isten en-
gem megpróbált.

Nem jól vizsgáztam, pedig:
„Kívánkozom a te határozataid után:

éltess engem a te igazságod által!”
(Zsolt 119,40)

Tóth Sándorné
(Balatonszemes)

hihetetlen történetek
Isten iskolájában

Egy templom hirdetőtáblá-
ján a következő olvasható:

Tudjátok, hogy a Tál család
hány tagja tartozik gyülekeze-
tünkhöz?

Először is ott van az öreg Dik
Tál, aki mindent irányítani akar,
aztán ott van Protes Tál bácsi és
fivére, Szabo Tál, akik folyton el-
lenszegülnek és mindent meg
akarnak változtatni. A húguk,
Irri Tál nyughatatlan bajkeverő a
két fiával, Inzul Tállal és Molesz
Tállal együtt. Valahányszor fel-
merül egy új kérdés, Hezi Tál és
felesége, Vege Tál várni akar vele
még egy évet.

Aztán ott van Imi Tál, aki
folyton arra törekszik, hogy a mi
gyülekezetünk pontosan olyan
legyen, mint az összes többi.
Affek Tál néni túl sokat képzel
magáról. Iker öccsei, Garan Tál és
Han Tál pedig hamis ígéretekkel
próbálnak új tagokat csalogatni a
gyülekezethez.

De azért nem minden család-
tag ilyen rossz.

Asszisz Tál testvér például ki-
fejezetten segítőkészen intézi az
egyházi ügyeket. 

A dúsgazdag üzletember
nagybácsi, Invesz Tál anyagi hoz-
zájárulására mindig lehet számí-
tani. 

A remek politikai érzékkel
megáldott Reprezen Tál kiválóan
képviseli a közösség ügyeit dip-
lomáciai körökben. 

Az elkötelezett Agi Tál nővér
élen jár a térítésben. 

Medi Tálhoz bármikor fordul-
hatunk átgondolt és megnyugta-
tó tanácsért, a szertartásokon az
egyházi énekeket pedig Kán Tál
vezeti (a kamasz Mu Tál átmene-
tileg nem énekel vele).

Sajnos a múlt év során három
családtaggal is kevesebben let-
tünk: két unokatestvér, Dezer Tál
és Konver Tál áttért más vallásra,
a kilencvenéves Exi Tál néni pe-
dig végelgyengülésben elhunyt.

(Reménység, 
a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet

lapja, 6. évf. 4. sz.)

terítéken 
a „tál család”
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„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert
vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szere-
ti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a má-
sikat megveti: nem szolgálhattok Istennek
és a mammonnak.” (Mt 6,24)

A mammon görög szó eredete az
arámi mamóna, ami vagyont jelent. Az
Ószövetségben csak Jeremiás siralma-
iban látjuk (31,8), az ószövetségi apok-
rif iratokban is alig, a targumokban és
a Talmudban viszont gyakori. Jelent
mindent, ami tulajdonként birtokolha-
tó, nem csupán pénzt. Az Újszövetség-
ben Jézus csaknem személyként emlí-
ti, s arra a démoni hatalomra vonat-
koztatja, mely a vagyon rabjává teszi a
kapzsi embert, s melynek szolgálata
nem egyeztethető össze Isten szolgála-
tával (Mt 6,24; Lk 16,13).

A pénz, a „mammon” hatalma a
mai társadalomban

Ma az úgynevezett gazdaságkorban
élünk. Erre utal például, hogy: 

• a közelmúltbeli törökországi
puccskísérletről az egyik vezető hír ez:
„Nem lesz lényeges gazdasági hatása”;

• a futball-Európa-bajnokság fon-
tos információja: az egyik csapat
egyetlen játékosa többet ér, mint egy
egész másik csapat együtt;

• az országokat nemzeti termék
alapján rangsorolják;

• milyen hatalommal rendelkez-
nek a bankok, országminősító intéze-
tek, a tőzsde;

• az embereket az általuk birtokolt
javak alapján ítélik meg; 

és még hosszan sorolhatnánk.
A mammon tehát uralkodik a világ

felett, és az egyáltalán nem ismeri el Is-
ten uralmát.

A világban tért hódított a sze -
kularizmus, aminek alapelvei:

• az élet megjobbítása anyagi esz-
közökkel lehetséges;

• az emberekről való gondviselés a
tudomány segítségével valósul meg;

• a jó életet keresni jó, és jó erre tö-
rekedni;

• a természetfölötti nem fontos az
erkölcseink szempontjából.

A szekularizmus fókuszában az e
világi élet áll, a túlvilági életről nem
vesz tudomást. A mammon erős – ha-
bár hamis – isten. Uralkodik sokszor
még azok felett is, akik elvileg Istent
tartják Uruknak, és akiknek a túlvilági
élet fontosabb kellene hogy legyen az
e világinál. Jézus a fenti igében azok-
hoz beszél, akik hozzá jöttek: az övéi-
hez. Vagyis minket is fenyeget az a ve-
szély, hogy két úrnak próbálunk szol-
gálni – és azt nem lehet. Egy hívő is

juthat oda, hogy a mammon válik az
urává. Jézus nem mondja, hogy ha
megvan az eledelünk, öltözetünk, la-
kásunk, az rossz. Hiszen a mezei virá-
gokról és az állatoktól is gondoskodik.
Miért ne gondoskodna rólunk még in-
kább? A lényeg azon van, hogy mi
hajt, mi motivál minket mindennapi
döntéseinkben és tetteinkben: Isten or-
szágának és akaratának keresése, Isten
szolgálata, vagy az e világi javak, a
gazdagság keresése és szolgálata. Szé-
lesebb értelemben mindaz mammon
és uralkodni akar rajtunk, amiben job-
ban bízunk, mint Istenben, és amit ma-
gunk akarunk megkeresni, ahelyett
hogy Isten ajándékaként kérnénk és
tőle fogadnánk el. Más megközelítés-
ben a kérdés az, hogy mi áll életünk
középpontjában: az e világi boldogu-
lás, vagy az örök élet és örök boldog-
ság? Az ige azt sem mondja, hogy élet-
szükségleteinket, a gazdagságot nem
tudjuk saját erőnkből megkeresni. De
ha így teszünk, életünk fókuszába az e
világi élet kerül, az örök élet kimarad
céljaink közül, így el sem érhetjük. Az
élethez szükséges anyagi biztonságot
nem saját erőfeszítéseink adják, ha-
nem az, hogy ezek Istentől jönnek.

Hogyan juthatunk a szükséges
dolgokhoz anélkül, hogy a mam-
mont szolgálnánk?

„De keressétek először az ő országát és
igazságát, és ezek is mind ráadásul meg-
adatnak nektek.” (Mt 6,33) Milyen for-
mában valósul meg az isteni gondvi-
selés? Nem lottó vagy más szerencse-
játék, ügyeskedés, tisztességtelenség,
hanem az Istentől ajándékképpen ka-
pott képességek használata és fejlesz-
tése vagy más emberek jóakarata, se-
gítsége útján. Ezekért mindig hálásak-
nak kell lennünk. Isten gondoskodik
és áld. De nem azt akarja, hogy azért
keressük őt, hogy a gondoskodást, ál-
dást kicsikarjuk, vagy azért, mert fé-
lünk tőle. Önmagáért kell keresnünk,
hogy ezáltal minden más a helyére ke-
rüljön. Lehet szolgálni Istennek vagy a
mammonnak. De nem lehet szolgálni
két úrnak. A mammon szolgálatát
nem lehet az Istennek szolgáló életvi-
telbe behozni. Ha azért adakozunk,
mert azt reméljük, hogy Isten cserébe
még többet ad, akkor még mindig a
mammonnak szolgálunk. „Keressétek
először Isten országát.” Ennek kell min-
den döntésünk, cselekedetünk alapjá-
nak lennie. Ha mégsem így lenne, Is-
ten dolgozhat az életünkben, hogy he-
lyes irányba fordítsa.   

Kmethy Győző

Isten vagy a mammon

Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
suttogva hajolnak utamra,
és benn a dió, mogyoró, mák
terhétől öregbül a kamra.
Van egyszerü, jó takaróm is,
telefonom, úti bőröndöm,
van jó-szivű jót-akaróm is,
s nem kell kegyekért könyörögnöm.
Nem többet az egykori köd-kép,
részegje a ködnek, a könnynek,
ha néha magam köszönök még,
már sokszor előre köszönnek.
Van villanyom, izzik a villany,
tárcám van igaz színezüstből,
tollam, ceruzám vigan illan,
szájamban öreg pipa füstöl.
Fürdő van, üdíteni testem,
langy téa beteg idegeimnek,
ha járok a bús Budapesten,
nem tudnak egész idegennek.
Mit eldalolok, az a bánat
könnyekbe borít nem egy orcát,
és énekes ifjú fiának
vall engem a vén Magyarország.
De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,
mint lázbeteg, aki föleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
hogy jaj, valaha mit akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben.

kosztolányi dezső
Boldog, szomorú dal



„Az aratnivaló sok, de a munkás ke-
vés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az aratásába.” (Mt
9,37–38) 

A Szünergosz Baptista Bibliais-
kola (SZÜBI) képzése nem helyette-
sítheti a gyülekezeti hitbeli megala-
pozást és a BTA-tanulmányokat, de
segítheti gyülekezeteinket, intézmé-
nyeinket és a missziós szolgálatokat,
hogy minden területen felkészült, el-
kötelezett és együttműködő munka-
társaink legyenek. Az Országos Ta-
nács, a lelkipásztorok és a közgyűlés
előtt ismertetett képzési program azt
is lehetővé teszi, hogy a résztvevők
egyszerűbben folytathassák tanul-
mányaikat a BTA-n.

Miért Szünergosz?
„Mert mi Isten munkatársai va-

gyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten
épülete vagytok.” (1Kor 3,9) Itt az ere-
detei görög szövegben a szün ergosz
kifejezés olvasható, ami két részből
álló szókapcsolat: együtt (szün) +
dolgozik (ergon).

A bibliaiskola nevével
• ki akartuk fejezni, hogy a szol-

gálat számunkra nem az, amit Iste-
nért teszünk, hanem amit az ő elhí-
vása alapján, vele együtt teszünk,

• el akarjuk ismerni, hogy nem az
iskola, hanem Isten dolgozik a diá-
kok életében, mi csak együttműkö-
dünk ővele és segítjük egymást.

Ezért a SZÜBI jelmondata: Krisz -
tussal együtt a fejlődésben és a szol-
gálatban.

Mi a SZÜBI küldetése?
A SZÜBI olyan lelki műhely...
• ahol az egyetemes keresztény

spiritualitásból merítve az Istennel,
emberekkel és önmagunkkal való
kapcsolatunkban fejlődünk,

• ahol a Biblia tanításaival az
evangéliumi és baptista teológiai
örökség fényében foglalkozunk...

• amely korszerű és szakszerű is-
meretek révén támogatja a személyes
elhívás kibontakozását,

• ahol a szolgálathoz szükséges
jártasságok megismerhetők és gya-
korolhatók,

• amely teret ad a különböző te-
rületek szakembereinek, hogy tudá-
sukat és lelkiségüket megosszák, mi-
közben maguk is fejlődnek,

• amely előmozdítja, hogy a bap-
tista egyház a társadalomhoz kapcso-
lódó és arra pozitív hatást gyakorló
gyülekezetek közösségeként éljen.

Milyen értékrend határozza meg
a SZÜBI-t?

• A bibliaiskolát mint közösséget:
biblikusság és Krisztus-központúság,
kapcsolat- és közösségorientáltság,
időszerűség, bizalmi légkör, mód-
szertani sokszínűség.

• A tanítókat és hallgatókat egyé-
nileg: mély hit Istenben, lelkiség és
szakmaiság összhangja, érzelmileg
intelligens viselkedés, pontosság, el-
kötelezettség, szolgáló vezetés.

Mit tanulhatsz?
A SZÜBI elhívás- és ajándékorien-

tált képzést nyújt, vagyis biblikus és
korszerű ismeretek mellett a szemé-
lyes elhívásod felfedezéséhez és ki-
bontakoztatásához kapsz segítséget.

Milyen filozófiát követ a kép-
zés?

A SZÜBI képzési tematikáját és
módszertani hátterét úgy alakítottuk
ki, hogy több célt szolgáljon:

• biblikus és korszerű tudást köz-
vetítsen,

• önismeretben, személyiség- és
jellemfejlődésben segítsen,

• gyakorlati szolgálathoz szüksé-
ges kompetenciákat fejlesszen.

Fejlődésedet előadások, egyéni
kutatómunkák, csoportos feladat-
megoldások, tréningek és lelkigya-
korlatok támogatják.

Milyen területekre fókuszál a
képzés?

A SZÜBI képzésének öt fókusza
van: (1) személyiség- és jellemformá-
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Április 21-én ismét egy fantaszti-
kus előadás résztvevői lehettünk
Pécsett a Nagyné Gizike által szerve-
zett előadáson, amit dr. Pajzs Regina
Ella, a JPE tanára tartott a címben jel-
zett gondolatok jegyében. Az elő-
adás felölelte egész emberi életün-
ket a születéstől egészen az elmúlás
idejéig.

Örültünk, hogy nemcsak a 60+
csoport tagjai voltunk együtt, de
szép számmal jöttek el a meghívott
„külső” vendégek is.

Jól működött a technika Macher
Tivadar testvér közreműködésével,
mert kivetítve a főbb gondolatokat
még élvezhetőbbé, szemléletesebbé
vált az előadás. Nem fogom, mert
nem is tudnám az egész előadást
visszaidézni, csupán arra vállalko-
zom, hogy a számomra sokatmon-
dó gondolatokat felidézem.

Az ősbizalom, és annak hiánya
„A káoszban keress egy kezet,

keress öt ujjat, melyet megfoghatsz,
melybe megkapaszkodhatsz, hogy
harmóniát érezz.” (Marsell P.)

Ezzel az idézettel indított Ella.
(Részemről nem bizalmaskodás a
keresztnév használata, mert az elő-
adóval évtizedek óta ismerjük egy-
mást, többek között mint volt kollé-
gám felesége.) Mindannyian láttunk
már képet arról, amikor a kis újszü-
lött elkapja édesanyja ujját. Ezt a ve-
le született ősbizalom diktálja. En-
nek kapcsán volt szó a nyitottságról
egymás felé, a megbízhatóságról,
annak meglétéről vagy hiányáról.
Ez a bizonyos ősbizalom minden
korosztályban tetten érhető, óvodás,
iskolás, serdülő, kamaszkor, szere-
lem, házasság, gyermekek kirepülé-
se, majd az idős szülők újbóli egy-
másra hangolódása folyamán.

Szívemet melengette, hogy Ella
hangsúlyozta, minden korosztály-
nál a család, az istenhit, a vallási kö-
zösséghez való tartozás igen pozitív
hatással tud lenni. Fontos az is,
hogy amikor szárnyra kelnek gyer-
mekeink, tudjuk elengedni őket,
bízzunk bennük.

Nagyon szemléletes volt a biza-
lom hiányának a bemutatása is. Mi-

(Folytatás a következő oldalon)

60+ 
A személyiség 

harmóniája a nyugdíjon
innen és túl

SZÜBi-felvételi 2016/2017
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lyen tüneteket okoz és hordoz a bi-
zalmatlanság?

Csak címszavakban: zárkózott-
ság, szorongás, depresszió, agresz-
szió, szégyen, kétely, kényszeres
magatartás, szerepdiffúzió, az én-
kép megváltozása. Izoláció: ma-
gány, beszűkülés stb.

Ezeket a fogalmakat Ella korcso-
portokra vetítette ki. S bizony sok-
szor szembesültünk akár a magunk
vagy a környezetünkben élők gyar-
lóságaival. 

Nagyon tetszett, hogy az elő-
adás vége felé a feloldás, a megol-
dás is megérkezett e mottó jegyé-
ben:

„Soha nem késő azzá válnunk,
amivé válhattunk volna.” (George
Eliot)

Ezt a magam életével is igazol-
hatom: közel negyvenévnyi számvi-
tel, jog, pénzügyi feladatok letétele
után hatvantól hetvenéves koromig
a virágüzletemben örömködhettem.
Fárasztó, nehéz, de életem egyik
legszebb évtizede volt.

Az előadásban Ella nagyon vilá-
gosan mutatta be azt is, hogy idős-
korban is hogyan élhetünk „derűs
életet”!

Mi kell ahhoz, hogy ne magá-
nyosodjunk el, ne izolálódjunk?

Rajtunk múlik, hogy ne dunnyo-
gó, elégedetlen stb. öregek, hanem
jó illatot árasztó, sugárzó idősek ma-
radjunk. Az előadó kiemelte, hogy
az istenhit, a vallási közösség, egy-
egy kisebb csoport, például a 60+
nagyban segíthet ebben.

Az előadás után még finom süti
mellett jót beszélgethettünk, felidéz-
ve az előadás egy-egy gondolatát. Jó
találkozások voltak, például jó volt
olyan pedagógussal beszélgetni
(Berta Márta tanárnő), aki a közgaz-
daságiban három évvel utánam
érettségizett, majd az egyetem el-
végzése után hetvenéves koráig ta-
nított ugyanabban a középiskolá-
ban.

Összefoglalva, mindenképpen
jó, hasznos, áldásos délelőtt volt. Ér-
demes csatlakozni kis csoportunk-
hoz, a fiatalabbaknak pedig részt
venni a hasonló programokon, nem
fogják megbánni!

Bőszné Saci néni

(Forrás: Üzenet, a Pécsi Baptista
Gyülekezet lapja, 22. évf. 5–6. sz.)

(Folytatás az előző oldalról)lódás, (2) teológiai ismeretek, (3) a
gyülekezeti élet gyakorlati kérdé-
sei, (4) kompetenciafejlesztés, (5)
speciális szolgálati területek.

Kiknek ajánljuk?
Azoknak a jelenleg szolgálatban

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

Hol tanulhatsz?
Négy regionális képzési hely

közül választhatsz:
• Kelet-Magyarország: Debre-

cen
• Közép-Magyarország: Kecs-

kemét
• Dél-Dunántúl: Kaposvár
• Budapest és Észak-Dunántúl:

Budapest

Hogyan kapcsolódhatsz?
A SZÜBI képzéseibe két szinten

lehet bekapcsolódni:
• Rendes hallgatóként: a képzés

hároméves, aminek a végén okle-
velet kapsz.

• Vendéghallgatóként: a képzé-
sek időpontja, témái és helyszínei
ismertek lesznek, így a nyitott al-
kalmakba behallgathat bárki a gyü-
lekezetekből.

Mit kell vállalnod?
• A képzés hároméves, összesen

hat félév.
• Minden évet egy kétnapos kö-

zös lelkigyakorlat fog bevezetni.
• Egy félév három hónapból áll,

és minden hónapban egy szomba-
tot fog érinteni 9.00–17.00-ig.

• A képzési napokon jelen kell
lenned.

• Lesznek olvasási, írásbeli és
csoportos feladatok, amelyeket el
kell készítened.

Van-e tandíj?
Igen, a SZÜBI-képzésnek van

tandíja, bár a költségek jelentős ré-
szét a baptista egyház magára vállal-
ja. Személyenként egy félév 10.000
Ft-ba kerül. Ez a díj tartalmazza a
bibliaiskolai regisztrációt, a jegyzete-
ket, hozzáférést elektronikus tartal-
makhoz, ebédet és frissítőket a kép-
zési nap során. A tandíjat a beiratko-
záskor kell befizetni a félévek elején.

Kiktől tanulhatsz?
Felkészült szakemberek, lelki-

pásztorok, magyar és külföldi teoló-
giai oktatók fognak segíteni a növe-
kedésben. 

Ugyanakkor szeretnénk olyan
közeget teremteni, ahol a hallgatók
és az oktatók kölcsönösen tanulhat-
nak egymástól.

A bibliaiskola vezetői: Papp János
(az MBE elnöke), Durkó István (az
MBE missziói igazgatója), Heizer Ta-
más (a bibliaiskola igazgatója), dr.
Urbán Gedeon (BTA-tanácsadó), Ra -
batinné Koncz Bea (adminisztrációs
munkatárs). További tanárok: Paróczi
Zsolt, Steiner József, Tóth Sándor, Pafkó
Tamás, Bacsó Benjámin, Kocsis Nagy
Zsolt, Iván Imre és még sokan mások.

Hogyan lehetsz a SZÜBI hallga-
tója?

Írásban kérjük jelentkezésedet a
következő dokumentumokkal együtt:
1. önéletrajz; 2. motivációs levél (rö-
viden írd le, hogy miért akarsz a
SZÜBI-ben tanulni); 3. lelkipásztori
ajánlás.

Jelentkezésedet elküldheted pos-
tán és e-mailben is:

• Szünergosz Baptista Bibliaisko-
la, 1068 Budapest, Benczúr u. 31.

• bibliaiskola@baptist.hu

Jelentkezési határidő: 2016. au-
gusztus 10.



Élõben 
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Augusztus 1-jén, hétfőn kez-
dődik a Baptista Ifjúsági Nagytá-
bor. Az előadók készülnek! Ennek
kapcsán Papp Jánost, egyházunk
elnökét kérdeztük, aki hétfőn este
tanítani fog.

– A tábor témája: Légy tűz! Té-
ged mi hoz tűzbe?

– Tűzbe hoz, amikor Istent lá-
tom-érzem közelről, ahogy dol-
gozik. Amikor emberekben, ese-
ményekben érzékelem őt. Egy
őszinte, megmozdító bizonyság,
egy lelke mélyéig megnyílt em-
ber, egy másképp nem magya-
rázható történés. Amikor Isten
dolgozik, az tűzbe hoz!

Tűzbe hoz, mikor valahol mé-
lyen megszólít az Isten. Nem tu-
dom elmagyarázni, de olyan,
mint Jeremiás „perzselő tüze”,
mely a csontjába reked. Olykor
azt érzem, hogy mondanom kell.
Most, rögtön, bárkinek, ilyenkor
nagyon várom, hogy átadhas-
sam. Ez az üzenet tüze, melyet Is-
ten gyújt. Bárcsak soha ne alud-
na ki!

– Mit üzensz a táborozóknak?
– Mit üzenek? A jó zsidókhoz

hasonlóan hadd kérdezzek visz-
sza: 

Nem érzitek, hogy kellene a
tűz? Nem érzitek a langyosság
vagy a hidegség taszító üressé-
gét? Nem szeretnétek a lobogás
egyértelműségét? Nincs már ele-
getek a hamis, a látszat- és a pil-
lanatnyi sziporkákból, amelye-
ket oly sokan sztárolnak? Igazi,
jó nagy tűzre volna szükség!
Akarjátok-e ezt?

Sok szeretettel várunk mindenkit!

MABIM

Papp János
üzenete 

a Nagytábor
résztvevőinek
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Június 11-én szerencsém volt részt
venni a IX. Baptista Ifjúsági Országos
Labdarúgó Kupán szurkolóként (Haj-
rá, HUBA, azaz Hétvezér Utcai Baptis-
ta Ifjúság!). 

A mérkőzésre való eljutásom kissé
kalandosra sikeredett. Kiderült, hogy a
B.I.O.L.K. nem az a fajta esemény, aho-
va százasával akadnak önkéntes sofő-
rök, akik elfuvarozzák mind a játéko-
sokat, mind a szurkolótábort a hely-
színre. 

Ez nagyobb biztonságérzetet adott
volna, de mivel nekem már nem jutott
hely sehova sem, így pácban voltam –
vagy legalábbis azt hittem. Kénytelen
voltam az Oszkárt és a BKV-t igénybe
venni – életemben először, egyedül. 

Hála Istennek (+ a Google Térkép-
nek és a folyamatos kérdezősködése-
imnek) zökkenőmentesen zajlott le
mind az oda-, mind a visszaút, a BKV
igénybevételével egyetemben, így utó-
lag nem is értem, miért támadtak hor-
rorisztikus vízióim azzal kapcsolat-
ban, hogy utazáskor teljesen magamra
leszek utalva. (Ami azt illeti, még él-
veztem is, még órákat elbírtam volna
BKV-zni.)

Mikor megérkeztem a helyszínre,
úgy éreztem, hogy mindjárt végem
van a melegtől, árnyék nulla, borul el
az ég, és fáj a fejem – nem tudtam, mi-
től: a frontérzékenységtől, az öt és fél
óra alvástól, vagy attól, hogy a reggeli
két kávé helyett csak egyet ittam, vagy
mindháromtól. Rájöttem, hogy ezt na-
gyon nem gondoltam át. Igyekeztem
olyan szurkoló lenni, akinek az üvölté-
se visszhangként verődik vissza a kör-
nyező hegyekről, ehhez képest olyan
kábatag voltam a kezdetekben, hogy
ha nem lett volna olyan fülledt meleg,
és lett volna ott egy ágy, az alváshiányt
írásos kérvény nélkül is bepótoltam
volna.

Dél körül Boros Dávid, a József Ut-
cai Baptista Gyülekezet lelkipásztora
tartott egy nagyon rövid igehirdetést a
terhek elhordozásáról a Gal 6,2-t idéz-
ve: „Egymás terhét hordozzátok: és így
töltsétek be a Krisztus törvényét.”

Nagyon jó volt elgondolkozni ezen
az igén, és rádöbbenni bizonyos dol-

gokra: Senki sem tökéletes, de ha az
ember mindenhol minduntalan a hi-
bák keresésével van elfoglalva, akkor
jobban teszi, ha egy időre félreáll és el-
gondolkodik azon, ő maga min és ho-
gyan tudna változtatni. S ha tud bár-
min is, akkor mozgasson meg minden
követ.

A lényeg, hogy Krisztusba vetett
teljes hitünk szerint próbáljuk meg a
maximumot kihozni magunkból. Ál-
dozatnak lenni, másokat hibáztatni a
körülmények miatt egy idő után már
csak a kapcsolataink leszűkülésére
lesznek alkalmasak, egy bizonyos idő
elteltével tovább kell lépni nekünk is,
máskülönben megvonjuk magunktól
és a körülöttünk levőktől is az esélyt a
fejlődésre, amire Krisztus a Mt
25,14–30-ban, a talentumokról szóló
példázatában rá is mutat. 

Kedves csapatom, a HUBA, Szent -
endrét 2-0-ra legyőzte, a Zartfest (a
debreceni szabadkeresztény ifjúság)
azonban már nem volt ilyen könnyű
falat. Biatorbágy felülmúlása a máso-
dik helyet biztosította számukra, Szi-
getszentmiklós ellen egy drámai bün-
tetőpárbajban kaptak ki 8-6-ra, szóval
elmondható volt, hogy ez a két csapat
emberére talált egymásban. Addigra
már eleredt az eső, és emiatt a két csa-
pat negyedórás csúszással kezdte el a
meccset. 

Voltak rossz tapasztalataim is a
versenyen, úgy éreztem, hogy egy-két
sporttárs lenézi a csapatomat, de mivel
testvérek között voltunk, ezek a hely-
zetek is rendeződtek. Működött a bo-
csánatkérés és megbocsátás. 

Kezdő szurkolóként összességé-
ben elmondhatom, hogy nagyon
meg vagyok elégedve azzal, ahogy
a felmerülő konfliktusokat viszony-
lag simán, szeretetben tudtuk ren-
dezni. 

Ez egy olyan bajnokság, ahol nincs
vandalizmus, nincs szemetelés, és
nincs széthúzás a szervezők között –
és még a nem hívők is jól érzik magu-
kat, ami szintén az esemény mellett
szól. 

Ami meg különösen megragadott,
hogy a nem hívő csapattársak teljes ér-
tékű tagként vannak kezelve. 

A vitás helyzetek megoldásának ők
is a részesei lehetnek, joggal érezhetik:
ők is közreműködtek saját csapatuk
előremenetelében annak dacára, hogy
nem gyülekezeti tagok. 

Jövőre, ha tehetem, újra jövök szur-
kolni. Hajrá, HUBA!

Kucsora Tamás

B.i.o.l.k. – ahogy egy szurkoló látta
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Előfordul-e olykor, hogy ilyes-
miken töröd a fejed: miért szeres-
sen engem bárki? Sokan meg van-
nak győződve arról, hogy nem
szerethetőek.

De ha ezt hisszük, akkor ez
alááshatja kapcsolatunkat munka-
társainkkal, barátainkkal, csa-lá -
dunk tagjaival és más szeretteink-
kel. Ez a hit azzal a következmény-
nyel jár, hogy olyan kapcsolatokat
választunk, kitartunk olyan kap-
csolatok mellett, amelyeknél sok-
kal jobbat érdemelnénk, mert
nem hisszük el, hogy jobbat ér-
demlünk. Kétségbeeshetünk, és
úgy csimpaszkodhatunk a másik-
ba, mintha ő lenne számunkra a
szeretet legutolsó lehetősége.
Vagy védekezünk, sündisznóál-
lásba vonulunk, és elriasztjuk ma-
gunktól az embereket.

Miközben felnőttünk, sokan
nem kaptuk meg a megérdemelt
feltétel nélküli szeretetet. Sokan
átéltük, hogy számunkra fontos
emberek elhagytak vagy elhanya-
goltak bennünket. Lehet, hogy azt
a következtetést vontuk le ebből,
hogy azért nem szerettek, mert
nem vagyunk szeretnivalók. Ha
magunkat vádoltuk, ez érthető re-
akció volt az adott helyzetben, de
alkalmatlan. Nem a mi hibánk, ha
mások nem tudtak szeretni vagy
nem tudtak megfelelően szeretni.
Gyógyulásunk során megtanul-
juk, hogy elkülönítsük magunkat
mások viselkedésétől.

Az Atya Krisztuson keresztül
feltétel nélkül szeret minket. Ez a
hit érezhetően javítja kapcsolata-
ink minőségét. 

Istenem, segíts ma, hogy tudato-
san érzékeljem és elengedjem azt az
önpusztító hitet, hogy nem vagyok
szerethető. 

Segíts felépíteni magamban a hi-
tet, hogy szeretnivaló vagyok. 

Segíts, hogy addig gyakoroljam
ezt, míg mélyen belém vésődik és ér-
vényesül kapcsolataimban.

MB

Tanuljuk meg
elfogadni:

szerethetőek
vagyunk

Egyszer városnézés
közben egy katolikus
templomban találtam
menedéket az eső ellen.
A freskókat nézegettem,
amikor hirtelen berontott
egy fiatalember. Egyene-
sen az oltár elé szaladt,
levette a cipőjét, letérdelt,
és elkezdett imádkozni.
Akkor és ott azt éreztem,
hogy Isten jelenléte betöl-
ti az egész templomot.
Ennek az embernek az Is-
ten iránti mély vágyako-
zása belém is képes volt változást
hozni! Isten végtelenül kreatív, ami-
kor meg akarja magát ismertetni ve-
lünk. Tűzoszlop, felhő, emberek,
szamarak, nincs olyan alkotása, amit
ne tudna felhasználni! Amikor ki-
szakadunk a mindennapok monoto-
nitásából, összepakolunk és elme-
gyünk világot látni, Isten ezeknek az
utazásainknak is szereplője és alakí-
tója akar lenni! 

Az utazás sok előkészületet is
igényel. Ha tisztában vagyunk az úti
célunk várható időjárásával, az a pa-
kolást is sokkal egyszerűbbé teheti.
A hegyekbe indulva érdemes mele-
gebb holmikat is magunkkal vinni,
hiszen az éjszakák hűvösek lehet-
nek... Főleg ha sátorban alszunk! 

A mediterrán utazásokra napte-
jet, szalmakalapot vinni kötelező, és
vékony, világos, hosszú ujjú felsőket
is célszerű, hiszen hamar le lehet
égni a tűző napon. Ha kocsival me-
gyünk, akkor a pakolás szempont-
jából nagyobb szabadságunk van,
hiszen csomagjainkat nem kell az
állomástól a szálláshelyig cipelni, de
ha vonattal, busszal, esetleg repülő-
vel utazunk, ne pakoljuk fel az egész
házat, később a csomagok szállítása
is sokkal bajosabb lesz. A fapados re-
pülőgépek olcsó jegyárai sok járulé-

kos költséget rejtenek magukban,
különösen, ha a poggyászunk nem
esik bele a méret- és súlykorlátozás-
ba, ezért ajánlatos erre külön odafi-
gyelni!

Az angolt szinte mindenhol meg-
értik, de hasznos néhány mondatot
megtanulni a helyi nyelven is, hi-
szen az ottaniak rendkívül értékelik,
ha vesszük a fáradságot, és próbá-
lunk az ő nyelvükön beszélni. Egy-
szer Izraelben egy kis étteremben
arabul rendeltem, így ugyanazért az
árért mindenből dupla adagot kap-
tunk, és még egy kávéra is meghív-
tak minket! 

Azt is célszerű eldönteni, hogy
miket fogunk megnézni. Vannak,
akik a városi rohanást kedvelik job-
ban, a színes piacokat, múzeumokat,
éttermeket, és vannak, akik a csen-
desebb helyeket, ahol igazán kikap-
csolódás lehet a nyaralás. Hegyek-
ben vagy kis tengerparti falvakban,
távol a világ zajától. Érdemes előre
tudni, hogy milyen típusú személyi-
ségekkel utazol, és az igényekhez
igazítani az utunkat! 

Isten szépsége ott van minde-
nütt! Egy útmenti virágban, a moraj-
ló tenger hangjában, egy idegen
kedvességében, egy templomba be-
futó ember néma fohászában! 

Isten vár ránk, hogy
különleges módon meg-
szólíthasson minket, ami-
kor nem korlátoznak be a
teendőink, a napiren-
dünk, a következő mun-
kanapra való felkészülés.
Van időnk arra, hogy el-
merüljünk Isten igéjében,
és közeledjünk hozzá. Hi-
szen ő is közeledni szeret-
ne hozzánk! 

Hívjuk meg Istent a
nyaralásainkra! 

F. A.

hasznos tippek nyaraláshoz
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Murányi Anita éneklésében gyö-
nyörködött a hallgatóság július 19-
én este egyházunk székházának
dísztermében. A családias hangula-
tú, közvetlen dalest első felében
Schubert, Vivaldi, Bach és César Franck
csodálatos egyházzenei alkotásaival
telítődött a hallgatóság lelke. A má-
sodik részben Mozart és Mendelssohn
dalai csendültek fel.
Az énekest Tóth Rita
Zsófia orgonaművész
kísérte zongorán. Ket-
tőjük egymásra találá-
sának történetére és
közös munkájukra is
fény derült az énekek
közötti beszélgetésben. 

Murányi Anita éne-
kes pályáját Kecske-
méten a Kodály Zoltán
Általános Iskola és
Gimnáziumban kezd-
te, aztán színházakban
folytatta. Érdeklődése egyre inkább
a klasszikus ének felé fordult. Ének-
lése – amint ezt az esti közönség is
tapasztalhatta – hitéről, lelkéről
vall: árad a jókedv, a kedvesség és a
könnyedség hangjából, ahogy he-
lyénvaló is volt az estnek a Piacevole
(kedvesen) címet adni. A különös
dinamikával megformált énekek
mindegyike magával ragadta a hall-

gatóság figyelmét, gondolatait és ér-
zéseit. 

A kamara dalest a Benczúr 31. Es-
tek programsorozat első rendezvé-
nyeként méltó módon indította útjá-
ra a 31 programból álló sorozatot,
amelyet a Comenius Ház, az egyház
kommunikációs osztályának kultu-
rális és lelki projektje rendezett.

A Benczúr 31. Estek következő
találkozóján, augusztus 16-án 18
órakor Bárányos Edit hívő pszicholó-
gus és coach a filoterápia alapú
módszerről és gyakorlatról tart elő-
adást, amit konzultáció követ. A
programra elsősorban lelkipásztoro-
kat, teológushallgatókat, fiatalokkal
és csoporttal foglalkozókat várunk.

Comenius Ház

Benczúr 31. Estek

1–2. Kenya: népesség: 41 millió,
fő vallás: kereszténység 83%; Kiri-
bati: népesség: 100 ezer, fő vallás:
kereszténység 99% 

3-4. Észak-Korea: népesség: 24
millió, fő vallás: ateizmus 70%

5–6. Dél-Korea: népesség: 49
millió, fő vallás: ateizmus 31% és
kereszténység 31%

7. Kuvait: népesség: 3 millió, fő
vallás: iszlám 82% 

8. Kirgizisztán: népesség: 5,5
millió, fő vallás: iszlám 89% 

9. Laosz: népesség: 6,5 millió, fő
vallás: buddhizmus 57%

10. Lettország: népesség: 2,2
millió, fő vallás: kereszténység
60%

11. Libanon: népesség: 4,2 mil-
lió, fő vallás: iszlám 59%

12. Lesotho: népesség: 2 millió,
fő vallás: kereszténység 90%

13–14. Libéria: népesség: 4 mil-
lió, fő vallás: törzsi vallások 43%

15. Líbia: népesség: 6,5 millió,
fő vallás: iszlám 97%

16. Lichtenstein: népesség: 36
ezer, fő vallás: kereszténység 80%;
Luxemburg: népesség: 492 ezer, fő
vallás: kereszténység 82%

17. Litvánia: népesség: 3,3 mil-
lió, fő vallás: kereszténység 85%

18. Macedónia: népesség: 2 mil-
lió, fő vallás: kereszténység 66%

19. Madagaszkár: népesség: 20
millió, fő vallás: kereszténység
54%

20. Malawi: népesség: 16 millió,
fő vallás: kereszténység 76%

21–22. Malajzia: népesség: 28
millió, fő vallás: iszlám 63%

23. Maldív-szigetek: népesség:
314 ezer, fő vallás: iszlám 99%

24–25. Mali: népesség: 13 mil-
lió, fő vallás: iszlám 87%

26. Málta: népesség: 410 ezer,
fő vallás: kereszténység 97%; Mar-
tinique: népesség: 406 ezer, fő val-
lás: kereszténység 96%

27. Mauritánia: népesség: 3,4
millió, fő vallás: iszlám 99,8%

28. Mauritius: népesség: 1,3
millió, fő vallás: hinduizmus 49%;
Mayotte: népesség: 199 ezer, fő
vallás: iszlám 98%

29–31. Mexikó: népesség: 111
millió, fő vallás: kereszténység
95%

Az operation World
2016. augusztusi 

imaprogramja

Tóth Rita Zsófia és Murányi Anita Hegyesi Zitával, az est műsorvezetőjével



Tizenharmadik alkalommal ren-
deztek alkotótábort Sárosdon a Far-
kas Gyula Baptista Általános Iskolá-
ban. 

A programok július 11-től egész
héten át váltották egymást, még a
szerda esti vihar sem tudta a részt-
vevők kedvét szegni.

– A célunk kezdetben csupán
annyi volt, hogy értelmes elfoglalt-
ságot találjunk a diákoknak a nyári
szünetben, ezért eleinte arra gondol-
tunk, alkotótábor keretein belül is-
merhetnék meg a településen lakó
idős mesterek, asszonyok munkáját,
fogásait – idézte fel a múltat Bárká-
nyiné Vohl Mária igaz-
gatónő. – Ezt az el-
képzelést aztán túl-
haladta az idő és az
élet. Ma már messzi
távolról is eljönnek
hozzánk az egyes
szakmák jeles műve-
lői és a művészek,
hogy délelőttönként
tanítsák, oktassák a
fiatalokat, akik aztán
délután kedvükre
sportolhatnak, szóra-
kozhatnak, színi elő-
adást láthatnak.

Szerdán kora este
éppen Keresztes Ildikó
énekesnő műsora vé-

gén érkezett meg a
vihar, a tábor részt-
vevői behúzódtak az
iskola épületébe, de
aztán csütörtökön
már zavartalanul
folytatódtak a prog-
ramok tovább: aki
tehetséget érzett ma-
gában, az szőtt vagy
festett, aki ólomka-
tonát akart önteni,
akár még azt is meg-
tanulhatta. 

De járt az iskolá-
ban neves fafaragó
és sok más művész,
hogy átadja tapasz-
talatát és talán egy

kicsit bölcsességét is a hetvenkét tá-
borozónak. 

A középiskolások kötelező ön-
kéntes óráikat tölthették el az iskolá-
ban, hiszen akadtak óvodáskorú tá-
borozók is, rájuk pedig felügyelni
kellett. A hét során elkészült diák-
munkák részben hazakerülnek az
otthonokba, részben pedig kiállítják,
vásárra bocsátják őket, így alapozva
meg anyagilag a jövő évi táborozás
lehetőségét. 

Mert lesz tábor Sárosdon jövőre
is: efelől nincsenek kétségek. 

baptistasegely.hu

2016. július 31. – augusztus 7. BÉKEHÍRNÖK 243

Bé ke hír nök – a ma gyar or szá gi Bap tis ta egy ház he ti lap ja w fe le lõs ki adó: Papp jános egy ház el nök w fe le lõs szer kesz tõ: há ló gyu la w tör de -
 lõ szer kesz tõ: Papp Sza bolcs w w w Szer kesz tõ ség és ki adó hi va tal: 1068 Bu da pest Vi., Ben czúr u. 31. w te le fon: 352-9707/199 w fax: 352-
9993/103 w e-mail: bekehirnok@baptist.hu w www.bekehirnok.baptist.hu w elõ fi ze tés és ter jesz tés (pos tá zás sal, pél dány szám mal kap cso la tos
ké ré sek-kér dé sek): 352-9993/113; szabo.agnes@baptist.hu w A Bé ke hír nök bank szám la szá ma: 11706016–22163851 w w w kéz ira tot nem õr -
zünk meg. lap zár ta hétfő es te, át fu tá si idõ há rom hét. A hir de té se ket meg je len tet jük, tar tal mu kért fe le lõs sé get vál lal ni nem tu dunk. w w wnyom -
ta tás: mátyus Bt. w te le fon: 29/367-945 w fe le lõs ve ze tõ: mátyus gyu la w hU iSSn 0133–1256 w hU iSSn 1588–0117 (on-line) w ára: 200 ft

„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

GyULA: 2016. július 14-én a
gyulai református újtemetőben
állta körül Sajben Mátyás kopor-
sóját a gyászoló gyülekezet. A vi-
gasztalás igéit Matuz József helyi
lelkipásztor hirdette a Mt
14,22–33 alapján.

GÖDÖLLŐ: Néhány héttel 92.
születésnapja előtt hívta haza örök-
kévaló Atyánk Polonyi Istvánné
szül. Tóth Erzsébet testvérnőnket.
Már idősödő napjaiban, 1984-ben fo-
gadta el Krisztus kegyelmét, s attól
kezdve odaadó hűséggel szolgálta
Urát. Szelídsége, tiszta mosolya
mély nyomot hagyott a gyülekezet-
ben. Temetésén Asztalos Imre és Lőrik
Levente lelkipásztorok szolgáltak. 

Lapzárta után kaptuk a hírt,
hogy Füredi Kamilla afrikai misz-
szionárius testvérnőnk elvégezte
földi futását, szolgáló életét befe-
jezve Urához költözött az Örök-
kévalóságba. 

Testvérnőnket Magyarorszá-
gon érte a hazahívó szó. Mint ar-
ról korábban hírt adtunk, beteg-
ség miatt érkezett vissza afrikai
szolgálati területéről. 

A beállt javulás után hirtelen
omlott össze alapbetegsége, a leu-
kémia miatt.

füredi kamilla

Egy nagyszerű hét a régi mesterségek
és a művészetek jegyében

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

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

h i r d e t é S
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A hónAP igéje
„Örülnek az ifjak a vénekkel

együtt.” (Jer 31,13)

A hónAP gondolAtA
Mindig az idősebb generáció

nevelte fel a fiatalabbat, nem for-
dítva. És amilyennek felneveli,
olyanná válik. Csodálatra méltók
azok a kultúrák, ahol a felnőttek
mindenhova magukkal viszik a
gyermekeket, akár terhükre van-
nak, akár nem. Ők fontos titkot
tudnak a jövő iránti felelősségről.
A jövő generációt nekünk kell így
segítenünk, hogy tudásukat gya-
rapítsák, hogy látókörüket széle-
sítsék, hogy meggyőződésüket
kialakítsák, hogy képességeiket
fejlesszék, hogy jellemük és sze-
mélyiségük egészségessé váljon.
Az öreg Szolzsenyicin jól fogalma-
zott, mikor ezt írta: „Ki beszélt
ezekkel a jövendő generációk-
kal?”

Egyik generáció sem követheti
azt a bűnös viselkedést, hogy a
másik generációtól várja az öröm-
adást, a kiszolgálást, csak azért,
mert ez kényelmesebb. Nagy bűn
az ilyen viselkedés, amely meg-
ronthatja a többgenerációs csalá-
dot, rokonságot, vagy épp a hívő
közösséget. Mi legyünk azok,
akik Malakiás próféta jövőképét
beteljesítik, ahogy az első Krisz-
tus-hívőkről is olvassuk: öröm-
mel és tiszta szívvel voltak
együtt. Örülni egymásnak, öröm-
mel együtt lenni: ez a titka a ge-
nerációk együttműködésének.

A hónAP kérdéSei
Mit kell tennünk, mit kell

megváltoztatnunk ahhoz, hogy
örömmel legyünk együtt mint
család, mint munkatársi közös-
ség, mint hívő gyülekezet, mint
település? 

Mi akadályoz ebben bennün-
ket?

A hónAP imájA
Uram, hadd legyek az, aki örömöt

visz az otthonába, az utcára, a mun-
kahelyére, az imaházba: az emberek
életébe. Ámen.

2016 az értékek éve
augusztus témája: 

értékünk: a generációk
együttműködése

Július 2-án 10 órakor jeles ese-
mény vette kezdetét a Nap utcai
baptista imaházban, amely ez évben
is helyszíne lehetett az immár 110
éves Baptista Teológiai Akadémia
ünnepi tanévzáró és diplomaosztó
alkalmának.

A zsúfolásig megtelt imaházban
Tóka Szabolcs orgonaművész játékával
vette kezdetét az alkalmi istentiszte-
let, majd Bereczki Lajos rektorhelyettes
köszöntötte a nagyszámú hallgatósá-
got. Ezután a BTA intézményének
hanyományai szerint a rektori be-
szédre figyelhettek a végzős hallga-
tók a jelen levő érdeklődőkkel együtt.

Prof. Dr. Almási Tibor az Apostolok
cselekedeteiből olvasott föl egy rö-
vid szakaszt. Az alkalmi beszéd –
követendő mintaként – úgy állította
a hallgatóság elé Apollóst, a hitre ju-
tott, művelt rétort, mint akinek az
életét – a hitbeli fejlődés zálogaként
– a magas szintű műveltség mellett a
kellő mértékű alázat is jellemezte.

Az ünnepi beszédet követően
intézményünk rektora – megkö-
szönve a tanári kar munkáját – kü-
lön méltatta dr. Beharka Pál profes-
sor emeritust, illetve Hegyi András
főiskolai docenst, akik több évtize-

des oktatói tevéksenységüket fejez-
ték be ebben a tanévben. 

Ezek után a jubilánsok köszönté-
sére került sor. Szegedi Tivadar lelki-
pásztor 25 éve, Láng Mátyás és Ré-
vész József lelkipásztorok 50 éve ve-
hették át diplomájukat egyházunk
teológiáján.

Majd az intézmény jutalmazotta-
inak köszöntése következett. A teo-
lógia hallgatói közül idén egyedülál-
ló módon összesen 86-an részesül-
hettek jutalomban.

Ez után került sor a diplomák át-
adására. Az ünnepi percek alatt ösz-
szesen 114-en vehették át diplomáju-

kat intézményünk rektorától, aki az
immár diplomával rendelkező végzős
hallgatóságot a Tituszhoz írt levél
alapján szólította meg, illetve látta el
útravaló gondolatokkal. Ezt követően
Papp Szabolcs búcsúzott a végzős hall-
gatók nevében, méltatva a BTA tanára-
inak, illetve az intézmény munkatársa-
inak áldozatos munkáját.

Az idei ünnepi tanévzáró Berecz-
ki Lajos rektorhelyettes zárógondo-
lataival, majd nemzeti imádságunk,
a Himnusz eléneklésével ért véget
ebben a tanévben is.

Baptista Sajtószolgálat

A Baptista teológiai Akadémia tanévzáró és diploma -
osztó ünnepi istentisztelete a nap utcában

A teológia oktatói és a mesterszakos végzős hallgatók


