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A hét igé je
„Én tehát úgy futok, mint aki előtt

nem bizonytalan a cél, úgy öklözök,
mint aki nem a levegőbe vág.” (1Kor
9,26)

A hét gon do lA tA
Fiatal éveimben élsportoló vol-

tam. Megtanultam, hogy a kimagas-
ló eredményeket nem adják olcsón.
A tehetség csak alap. Hozzá kell ad-
ni az átlagon felüli edzésmunkát.
Az önmegtartóztató, néha önsa-
nyargató hozzáállás nélkül csak ál-
modozni lehet az érmes helyezések-
ről. Az élet is egy nagy versenypá-
lya. Mi pedig győztesek szeretnénk
lenni. Mi is a cél, amit el szeretnénk

érni? Hány család és személyes élet
ment már tönkre évtizedeken át tar-
tó kemény, odaszánt munka után?
Meglett az autó, a lakás, a diploma,
a jól fizető állás, és csak a végén lett
nyilvánvaló, hogy a cél lett tévesen
megállapítva. Az ember nem csu-
pán test, ezért az anyagi javak
mind össze eszközök, melyek segít-
hetnek elérni az Úrtól kapott célun-
kat: Isten szeretetében élni és szol-
gálni. (Paróczi Zsolt)

A hét gyAkorlAtA
Tűzzünk ki olyan napi célt ma-

gunk elé, ami építi Isten országát.

A hét imájA
Urunk, segíts kitartónak lennünk!

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató
A generációs különbségek nem a

fogyasztói társadalom melléktermé-
kei, már az ókorból is van olyan fel-
jegyzés, melyben a fiatalok viselke-
dése alapján az idősebbek világvégét
jósolnak. A modern korban ehhez
adódik a rengeteg új eszköz (mobilte-
lefon, számítógép), melyet az időseb-
bek nem tudnak használni, a fiatalok
pedig nem tudnak – még néhány perc-
re sem – nem használni. Így alakulnak
ki a sztereotípiák, melyek alapján az
időseket zsémbesnek, a fiatalokat pe-
dig tiszteletlennek tartjuk. De vajon
így van ez a gyülekezeteinkben is?

Ma sajnos nagyon kevés lehetőség
van arra, hogy a különböző generáci-
ók találkozzanak. Majdhogynem a
gyülekezet az egyetlen olyan közös-
ség (a családon kívül), ahol minden
korosztály képviselteti magát. Azál-
tal, hogy egymással minden héten ta-
lálkozunk, együtt szervezünk, szol-
gálunk, tanulhatunk is egymástól.
Sokszor bele sem gondolunk, hogy
ez milyen nagy áldás! Mégis gyakran
a különbségek kapják a nagyobb
hangsúlyt, a különböző generációk
más zenét, más előadásmódot igé-
nyelnek, ami sok feszültséget okoz-
hat. Hova tesszük ilyenkor a fóku-
szunkat? A különbségekre, vagy a
hasonlóságokra figyelünk? Van ben-
nünk annyi alázat és szelídség, hogy
nyitottak legyünk egymás gondolata-
ira, esetleg be is ismerjük, ha a másik
valamihez jobban ért? Hajlandóak va-
gyunk tanulni egymástól? 

Néhány hete a villamoson ültem,
és felszállt egy idős hölgy. Ilyen szitu-
ációban mindig minden utas a másik-
ra néz, gondolkodik, hogy átadja-e a
helyét, elég közel van-e a néni, és ha
esetleg átadja, akkor jutalomként nem
fogja-e elmesélni az egész élettörté-
netét, vagy éppen felháborodik-e,
hogy ő még nem olyan idős, hogy le
kelljen ülnie? Nagyjából egy megál-
lón keresztül zsongtak ezek a jól meg-
szokott gondolatok a fejemben, míg
végül rávettem magam, hogy meg-
kérdezzem, le szeretne-e ülni. Nem-
mel felelt, de adott nekem egy szóró-
lapot egy keresztény gyülekezetről.
Amíg én azon morfondíroztam, hogy
felálljak-e, ő azon gondolkodott, ho-

gyan tudná eredményesen eljuttatni
az örömhírt valakihez. Nem szidott
le, hogy miért csak most jut eszembe
átadni a helyem, sőt le sem ült, de ki-
használta az alkalmat arra, hogy Isten
használni tudja. Ennek a hölgynek jó
helyen volt a fókusza, az evangélium
továbbadásán. Tanultam tőle valamit.
Ahogy a gyülekezetben is tanulok at-
tól a bácsitól, aki arra a kérdésemre,
hogy „Hogy tetszik lenni?”, minden
alkalommal azt feleli: „Mindig job-
ban.” Tanulok attól az asszonytól is,
aki mióta nyugdíjba ment, még aktí-
vabban tevékenykedik, szolgál a gyü-
lekezetben és azon kívül is. Tanulok
azoktól a testvérektől, akik bizony-
ságtételeikben őszintén beszélnek a
harcaikról és győzelmeikről Istennel.
De tanulok attól a fiatal lánytól is, aki
egy gyermek kedvéért minden vasár-
nap felkészül és bibliaórát tart. 

A múlt hónapban külföldön jár-
tam, és részt vettem egy világszerte is-
mert keresztény gyülekezet helyi al-
kalmán. Több százan voltunk, főleg
huszonéves fiatalok, és majdhogynem
mindenki ugyanúgy nézett ki. A dicső-
ítő csapatban mindenkin ugyanolyan
ruha volt, fantasztikus hangszereléssel
énekelték a legújabb dalokat, gyönyö-
rű háttér előtt. Rendkívül színvonalas
alkalom volt, mégsem éreztem igazán
jól magam. Nem azért, mert kitűntem,
nagyon is beleillettem a közegbe, de
tudtam, hogy nem mindenki van így.
Számomra a gyülekezet akkor gyüle-
kezet, ha mindenki önmagaként van
jelen, csecsemőtől az idősig, senki nem
érzi kirekesztve magát, mert nem az
egyformaság az elvárás. 

A gyülekezetünk a lelki csalá-
dunk, és mind ismerjük a mondást:
„A családját nem választja az ember.”
Lehet, hogy vannak olyanok a közös-
ségünkben, akik nem lesznek a leg-
jobb barátaink, de a testvéreink, és ez
még inkább összeköt. Legközelebb,
ha nem tetszik a zene, túl sok A hit
hangjai vagy túl hangos a dob, gon-
doljunk arra, hogy milyen kivételes
helyzetben vagyunk: egymás testvé-
rei, egy sokszínű, örömteli közösség
tagjai lehetünk, amit Krisztus szerete-
te tart össze. 

Hegyesi Zita

Ezek vagyunk mi?
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2016. július 17-én délelőtt fogad-
tuk Debrecenben Révész Dánielt és
feleségét. Dániel gyülekezetünk ifjú-
ságában fog szolgálni vezetőként.
Ági a Talentum Baptista Általános
Iskolában lesz pedagógus.

Pető Albert lelkipásztor testvér
Márk evangéliumának 13. részéből
olvasott igét, mely gyülekezetünk
számára már jól ismert igeszakasz. A
ház ura elmegy és megbízza szolgáit
a munkával. Köztük az ajtóőrt is fel -
adattal látja el. A mai világban felér-
tékelődött a biztonság. Az ajtóőr egy-
részt beenged, másrészt megállít.

A gyülekezeti ajtóőröknek is ez a
feladatuk. Beengedni az embereket,
beengedni Jézust és a Szentlelket a
gyülekezetbe, ugyanakkor távol tar-
tani a tévtanítókat, a rossz szellemi-
séget. Szeretettel, de határozottan
kell védeniük a gyülekezet tisztasá-
gát, ha arról van szó, embereket kell
felállítani a szolgálatból. Áginak és
Daninak az ifjúságban ugyanez lesz
a feladata.

Pető testvér köszöntésében a
Thesszalonikaiakhoz írt első levél 2.
részének 10–12. verseit olvasta fel. A
szentség, igazság és feddhetetlenség
legyen valóság ifjú vezetőink életé-
ben. Legyen mély a szeretet közöt-
tük és az ifjúság között, és ne csak az
ifjúságot lássák
mint feladatot,
hanem minden
egyes fiatalt ve-
gyenek észre,
s z e m é l y e k e t ,
embereket, lelke-
ket, egyénisége-
ket lássanak kö-
zöttük.

A gyülekezet
és az ifjúság ne-
vében Horváth
Zoltán ifjúsági
vezető köszön-
tötte Dánieléket.

Felolvasott igéjé-
ben olyan pász-
torról hallhat-
tunk, aki okosan
és hozzáértéssel
legelteti nyáját.
Hiszi és reméli,
hogy Isten segít-
ségével Dánielék
ilyen vezetői lesz-
nek az ifjúságnak.

Bacsó Benjámin
mint elődje és
mint a MABIM
vezetője köszön-

tötte Dánielt és Ágit. A Korinthusi-
akhoz írt első levélből a 28. rész
20–21. versét olvasta fel. Feladatok-
kal fognak szembesülni, és bátran
hozzá kell látniuk a munkához, így
ajándékaik szerint tudnak szolgálni
az ifjúságban. Az erőt Isten tudja
megadni, ne magukban keressék. A
gyülekezettel nagy dolgokat tudnak
majd véghez vinni Istenért. „Legye-
tek áldottak, és legyetek áldássá a
gyülekezetben és a városban” – zár-
ta gondolatait Benjámin.

Dániel válaszában megköszönte a
gyülekezet zavarba ejtően nagy sze-
retetét, melyhez hasonlót még nem
tapasztalt. Debrecenbe költözésük
során hatalmas ellenszéllel találkoz-
tak. Ági lebetegedett, az autójuk 60
km megtétele után úgy döntött, nem
megy tovább, és még sorolhatná, de
ezek ellenére végig azt látta, hogy jó
felé mennek, Isten vezeti őket. Több,
egymástól független helyről is kap-
tak bátorítást, ezek közül az Ézsaiás
48,12-t emelte ki, miszerint: „Hallgass
rám... akit elhívtam!”

Kedves Dani és Ági! Nehéz mun-
ka vár rátok, de kívánjuk, hogy Isten
Lelke töltsön be titeket, ő adjon erőt
nektek ehhez a nemes feladathoz.

Isten hozott köztünk!
P.Á.

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

A csillagok nappal is fénylenek.
Nem látjuk őket, mert a nap fénye
„túlragyogja” a távoli csillagok fé-
nyét. Az okosak, az előttünk járt hit-
hősök, a hiteles példák ragyognak.
Fénylenek, függetlenül attól, hogy
milyen a mindenkori környezet. 

Ebben az esztendőben az értékek
éve jegyében kissé rendhagyó mó-
don szeretnénk a bennünket igaz -
ságra vezetőkre irányítani a figyel-
met. Hálát adni értük, tanulni tőlük,
megerősödni hitük követésére, a
Krisztussal teli életre. Lesz örömteli
éneklés alkalmi énekkarral és zenei
csoporttal együtt, melyeket Kovács
István és Révész Dániel vezetnek. 

Igével Papp János egyházelnök és
dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
szolgál közöttünk. 

Bizonyságtételeket hallunk, át-
adjuk az idei Spurgeon-díjakat, és
pódiumbeszélgetésen több kiváló
baptista iskolai vezetőt is megismer-
hetünk. Aztán megjelennek közöt-
tünk különleges vendégeink... 

A programból ennyit. A többi
hadd legyen titok! 

Ebédrendelésre van lehetőség:
baptist.hu/tahiebed, további infor-
máció: tahitabor@baptist.hu.

Szeretettel várunk mindenkit Ta-
hi Táborba 2016. augusztus 21-én,
vasárnap 10 órára! 

Találkozzunk
Tahiban!

2016. augusztus 21-én, 
vasárnap országos konferenciát 

tartunk tahi táborban

Révész Dániel és Ági fogadó istentisztelete
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2016. július 17-én ismét vízmoz-
dulás volt Szentendrén. Két fiatal
leány követte engedelmesen az Úr
Jézust a bemerítésben.

Pécsi Dorottya megtérése előtt
már járt templomba, de nem volt
Istennel kapcsolata.

Kb. hat éve tért meg egy ifitá -
bor ban, ahol arra a felismerésre ju-
tott, hogy nem kell az emberek sze-
retetét keresnie, mert Isten szereti
őt igazán. Ennek öröme teljesen be-
töltötte szívét. Ebben erősítette
meg az egyik dicsőítő ének, mely-
ben az a megvallás hangzik el,

hogy „kiválasztottál,
új szívet adtál...” Az
eltelt idő alatt Isten
még formálta életét.
Megvallja, hogy Jézus
Krisztus az ő bűneiért
is meghalt, és erre az
áldozatra nézve fo-
gadja el őt Isten. Ezt a
hitét szeretné a beme-
rítéssel megpecsétel-
ni, szeretne a gyüle-
kezet szolgálatában
tevékeny, hasznos
lenni.

Fülöp Zsófit a tava-
lyi balatonszemesi tá-
borban szólította meg
Isten. Jézus Krisztus-
ban megbocsátotta
bűneit, megtisztította
és örök élettel ajándé-
kozta meg. Magához
emelte, minden egyes
lépésében érzi közel-
ségét, naponkénti

formáló szeretetét, segítségét.
Az ünneplő gyülekezet felé az

igehirdetés szolgálatát Szabó Márk
végezte az Ézsaiás 53,5–9 igék alap-
ján, Dorottyát és Zsófit pedig Dani
Zsolt merítette be. Új útra indulá-
suk alkalmából a lelkileg hozzájuk
közel álló Kiss Barnabásné és Varga
András imádkozott felettük. Az ál-
dás után mindketten ünnepélyesen
aláírták a gyülekezeti tagsági nyi-
latkozatot. A köszöntések után sze-
retetvendégségben folytatódott a
közösség gyakorlása.

Antal László

2016. október 7–8-án harmadik
alkalommal rendezik meg Buda-
pesten a GLS (Global Leadership
Summit) nemzetközi vezetői konfe-
renciát. A Magyar Evangéliumi Szö-
vetség – Aliansz és a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumenikus Taná-
csa (MEÖT) védnökségével a
MOM Kulturális Központban kerül
sor a kétnapos eseményre, melyen
nyolc külföldi szakember – többek
között amerikai lelkészek, siker -
könyvszerzők és üzletemberek –
előadásai hangzanak majd el. Az
idei esemény magyar előadója Lé-
nárt Viktor evangélikus lelkész, a
GROW csoport vezérigazgatója. 

Ez a kétnapos felekezetközi ese-
mény segítséget nyújt abban, hogy a
résztvevők jobb vezetővé váljanak
és magukévá tehessenek egy sokkal
nagyobb víziót – amiért Isten veze-
tésre hívta őket. A szervezők fő cél-
ja, hogy a vezetői készségfejlesztés
révén segítsék a gyülekezetek növe-
kedését. A Chicago melletti, Bill Hy -
bels lelkész által vezetett Willow
Creek Gyülekezetből Észak-Ameri-
ka-szerte 375 helyszínre élőben köz-
vetítik az eseményt, majd ezt köve-
tően szerte a világon megrendezés-
re kerülnek a lokális GLS-konferen-
ciák, ahogy hazánkban is 2014 óta.

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

Bővebb információ, online re-
gisztráció és jegyvásárlás a http://
glshungary.org oldalon.

Beharangozó videó: https://
www.youtube.com/watch?v=L2w
8jnrMGmU.

Közösségi oldal: https://www.
facebook.com/glshungary/.

Szentendréről a mennybe

A képen balról jobbra: Szabó Márk, Pécsi Dorottya, 
Dani Zsolt és Fülöp Zsófia

A fenntartható fejlődés rohamos
léptekkel igyekszik a gépek, a tech-
nológiák újabb és újabb változatait
előállítani, azon iparkodik, hogy
minél újabb és újabb dolgaink le-
gyenek, és minél messzebbre minél
gyorsabban eljussunk. 

Miközben az emberi lélek gazda-
gítását, gyógyítását, a személyiség
harmóniájának és fejlődésének épí-
tését a fenntartható fejlődés csigalas-
súsággal végzi, mintha nem az em-
ber lenne a fejlődés értelme és célja.

Ha a befektetőkre, a politiku-
sokra és a fogyasztó tömegekre bíz-
zuk a fejlődés tárgyának eldönté-
sét, akkor ők sosem fognak az em-
berre szavazni, mert véleményük

szerint az ember automatikusan
fejlődik, ha jobb számítógépe, meg-
bízhatóbb közlekedése, korszerűbb
autója, hatékonyabb gyógyszerei,
nagyobb választékú médiája, vég-
letekig finomított szabályrendszere
és több pénze van.

Pedig az embert nem a körülmé-
nyei, hanem vezetőjének támogatá-
sa segíti a személyes fejlődésében.
Ahogy a régiek mondták: 

„Aki bölcsekkel jár, bölccsé
lesz.” 

Fenntartható-e az emberiség fej-
lődése? 

Igen a válasz, ha az ember kerül
a fejlődési célok élére.

hgy

Mi a fejlődés célja?

GLS nemzetközi 
vezetői konferencia
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Tahi alkalmunkra jelenik meg
Salyámosy Éva új könyve Rejtel-
mek... címmel, mely immár egy
verseskötet.

– Vers és érzelmek?
– Igen, ha ez az imádatban is

megjelenik, külön értékelem. Aján-
déknak tartom, meg is köszönöm.
Kaptuk. Olykor küzdelem, máskor
csodás hajtóerő, segítő.

– Milyen témaköröket ölel fel?
– Ciklusokra tördeltem. A meg-

szokott őszinteséggel vállaltam fel
az eddig sokszor elhallgatott témá-
kat is, például Dávid király után
bátran: ha bántanak...

– Csoda szép magyar szó. Neked mit
jelent?

– Mélységeket, melyeket Isten a
lelkemben megmutat, s megköszö-
nöm az Úr mélységeit is, amit előt-
tem feltár.

– Mit jelent, hogy egy másik világ-
ról? Kiknek szól?

– Mindnyájunkhoz, hiszen sze-
mélyenként, alkalmakra vonatkozó-
an találunk benne továbbvivő gon-
dolatokat. Egyszer ebben, máskor
abban a helyzetben vagyunk. Mi
emberek általában ugyanabban...
Így segítjük egymást.

– Komoly versek?
– Is-is. Komoly, amikor a kereszt

körüli orkánról írok, ami valóban a
szívünkben zajlik és letépne minket
onnan... de aranyos is, amikor a vi-
rágvasárnapi csacsi vallomását ol-

(Folytatás a következő oldalon)

„Nem mertem kinyitni azonnal, hisz
van egy álmom, és az álmot csak úgy ér-
heti el az ember, ha kis célokat kitűzve,
azok elérésével egy utat kikövezve halad
az álma felé...”

Végül elérkezett ez a várva nem
várt nap is. Az a nap, ahol az utolsó
feleletünkkel lezárjuk középiskolás
életszakaszunkat. 

Az lett volna a normális, ha hihe-
tetlen izgalommal és aggódással ér-
keztünk volna meg, de valahogy
mindenki mosolygott és boldog
volt. Meglepően azok voltunk. Ko-
rábban érkeztünk, gondoltuk, meg-
próbálunk áthangolódni a szóbeli
érettségi lelki frekvenciájára. Azt
hittük, a várakozás során a percek
csak úgy, mint egy futó, tovaszalad-
nak. Bennem ez a futás nem hagyott
mély nyomot, nyugodt maradtam,
de a bajtársaim arcán egyre jobban
kezdett kirajzolódni gondolataik
menete. Látszott rajtuk, hogy az óra-
mutató szökdelésének hangja egyre
tüzetesebben kezdte végigjárni tes-
tüket. Izzadtak, izgultak. Ez a nor-
mális. Kaptunk lelki jótanácso kat, és
próbáltak segíteni. Segíteni a
stresszt leküzdeni, segíteni kihozni
magunkból a legjobbat. Köszönet jár
érte, vagy inkább végtelen hála. A
percek tovább viaskodtak a lelkivi-
lágunk mezein, de egyszer csak,
mint egy katonai osztagnak, indul-
nunk kellett. Hívott a kötelesség, és
hívtak minket is, hogy menjünk.
Ahogy a folyosókon közeledtünk az
„arénába”, egyre közelebb került
mindenki a „nyomáshoz”, szinte
már magunkhoz öleltük az aggodal-
mat... Beléptünk és belevágtunk...

Mindenki nehezen kezdett. A fi-
gyelő tekintetek hatványozottan fo-
kozták a stressz szintjét... Ahogy

tantárgyról tantárgyra húztunk a
„pakliból”, egyre kevesebb volt hát-
ra, egyre többet tudtunk magunk
mögött... 

Észre se lehetett venni azt, hogy
a mosolygó tekintetektől és tanára-
ink nyugtató arcától milyen hiper -
se bességgel lendültünk át ezen a ré-
szen... Az idő, mint zuhanó vándor-
sólyom, ki épp lecsap, hihetetlen
sebességgel telt... És a végén, bár út
közben is voltak pszichés gondok,
mindenki nyugodtan távozott a te-
remből...

Nyugodtan várakoztunk, esze-
gettünk, iszogattunk, mulatoztunk
és vártunk... Vártunk a bizonyítvá-
nyaink átadására, és egyáltalán arra,
hogy megtudjuk, hogyan is teljesí-
tettünk. Nem hiába vártuk, hisz
nemsokára ez a pillanat is elérke-
zett. Mindenki útra kélt, hogy
együtt, közösen menjünk be abba a
terembe, ahol kikiáltják teljesítmé-
nyünk eredményét...

A folyosón egy tömegként áll-
tunk meg, mindenki rendesen, sor-
ban állva, jól nevelten várt, hogy azt
halljuk: „Fáradjanak be!”

Egyesével szállingóztunk be a te-
rembe... Egymás után mentünk,
mint kiskacsák az anyjuk után...
Mindenki beállt a helyére, és izga-
tottan figyelte, hogy mi is követke-
zik most. Egy nagyon szívhez szóló
beszéddel gazdagított minket a vizs-
gaelnökünk. Nem sok időt tölthetett
velünk, mégis nagyon hamar átszel-
lemült lelkileg az EURO iskolájában
keringő... létező... miliőhöz... Töké-
letesen leírta azt, hogy milyen hely
is a „volt” iskolánk...

Máris fogom
a plajbászt…

Érett(len)ségi
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vassuk. Szép, mikor a hónapokat
foglalom versbe, és komolyan meg-
indító, amikor az életről vallok.

– Ezeket most írtad?
– Valójában nem. Korábbi köny-

veimben is meg-megjelentek ver-
sek, csak összegyűjtöttem, mert
most ezt tette szívemre az Úr.

– Nehéz megérteni?
– Szerintem nem. Egyszerű lélek

vagyok, és Isten munkaeszközként
adta nekem, hogy a komplikált dol-
gokról is így tudok írni. Ezt a sok
visszajelzés igazolja.

– Meglepetések lesznek benne?
– Szinte minden sora az, amikor

felfedezzük, hogy ezt és azt már én
is átéltem, gondoltam. Az a dolgom,
hogy kimondjam ezeket, és ezzel is
segítsem a lelkekben az Úr imáda-
tát. Így vagyok én a zenével, festé-
szettel, balettel... nem művelem, de
eszköz, hogy megfogja a szívemet,
és közelebb vigye Istenhez. Ez a cél-
ja a Rejtelmek...-nek is.

– Hogy születnek a verseid?
– Mindig imádság közben. Ami-

kor már rímekben jönnek a gondo-
latok, tudom, hogy Isten azt akarja,
hogy leírjam, máris fogom a plaj-
bászt. Aztán verstanilag nézem át.
De ha én akarok villantani valamit,
hát az nem megy.

– Most is írsz még verseket?
– Különös, hogy most nem így

jönnek a gondolatok. Azt hiszem,
mindennek rendelt ideje van, de
maradt még bőven.

– Ez a tizedik könyved. Milyen ter-
veid vannak még?

– Sok gondolat van a szívemben,
de hogy mit, mikor, azt majd Isten
dönti el. Ha mégis az én vágyamat
kérdezed: hogy minél több gyüleke-
zetbe, konferenciára, közösségbe el-
jussak előadóként, és át tudjam adni
azt az üzenetet, amit Isten rám bí-
zott. Már legalább 150 alkalmat kap-
tam, de még keveslem...

– Ezt kevesen mondják így ki.
– Ez a küldetésem. Koromnál

fogva nekem is közeleg a hazahívá-
som napja, addig szeretném meg-
futni a pályám... Hihetetlen lelki
igény van ma az Úrral kapcsolatos
őszinte és tiszta dolgokra. Ez az én
misszióm alapja is. Tahiba már így
viszem ezen verseket, és – mint már
szokás lett – a személyes találkozá-
sokkal várom a kedves meghíváso-
kat is, hiszen van még valamennyi
hely a naptáramban!

szerk

(Folytatás az előző oldalról)

„Megtaláltam Jézus útját, meg-
váltása már enyém...” – énekelte egy
újjászületett lélek hitvallásához csat-
lakozva a 70 fős ünnepi gyülekezet a
bogyiszlói imaházban május utolsó
vasárnapján.

Rajta Jánosné Zsóka bemerítési is-
tentiszteletén nem csupán a szekszár-
di körzet testvérisége vett részt, hiszen
– egy régi hagyományt felelevenítve –
a József Utcai Baptista Gyülekezetből
is több mint húszan osztoztak egy
megtérő és az atyai házhoz hazataláló
ember örömében.

Erdélyi Sándor testvér buzdított
imádságra, majd Fodor Péter végzős te-
ológiai hallgató hirdette Isten igéjét. A
bemerítkező ünnepélyes hitvallását
megelőzően fehér ruhás testvérünk bi-
zonyságtételét hallgatta meg a gyüle-
kezet – a bemerítkező betegsége miatt
– Fodorné Bálint Andrea közreműködé-
sével.

A bemerítést Vasadi Teodor ügyinté-
ző lelkipásztor végezte. A körzet legfi-
atalabb tagjára Vasadi Teodor és Kiss
Emil lelkipásztorok kértek áldást. Az
ünnepet a József utcai testvérekkel ki-
bővült alkalmi énekkar szolgálatai
gazdagították Oláh Gábor és Kiss Fri-
gyes vezetésével. Emellett a vendég
testvérek szolgálati csokra színesítette
az istentiszteletet. A körzet testvérisé-
ge nevében dr. Bálint Józsefné és Izsák Je-
nőné köszöntötte az új tagot.

Nagyon hálásak vagyunk mennyei
Atyánknak, hogy ezen a napon újra ta-
núi lehettünk az újjászületés csodájá-
nak. A Szentlélek munkáját tapasztal-
hattuk meg a jó testvéri közösségben
is, hiszen korábban nem ismert testvé-
rekkel is eggyé kovácsolódhattunk az
ünneplés, a közös szolgálat és Isten
magasztalása által. Az ismerkedés a
gazdagon terített asztalok mellett foly-
tatódott.

„De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak,
és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31) Kí-
vánjuk, hogy ez a bemerítkező felett
elhangzott igevers legyen elmond-
ható mind új testvérünkről, mind a
körzet testvériségéről.

Fodorné Bálint Andrea

Egy csupa szív és lélek hely ez, mit
az intézmény vezetősége és a tanári
kar tesz lehetővé, sőt ők ennek az
okozói! Köszönettel tartozunk a be-
szédért is, hisz nagyon léleksimogató-
vá sikeredett! Aztán következett az,
amire vártunk, amiért küzdöttünk,
amiért itt voltunk éveken át. Szépen,
lassan, egyesével átvehettük bizonyít-
ványainkat... Nem mertem kinyitni
azonnal, hisz van egy álmom, és az ál-
mot csak úgy érheti el az ember, ha
kis célokat kitűzve, azok elérésével
egy utat kikövezve halad az álma fe-
lé... Ez egy nagyon nagy darabja volt
az én utamnak... Sok emlék, melyek
már köveket raktak le, és még egy...
mely egy szikla, nem is kő... 

Szépen, lassan erőt véve maga-
mon elkezdtem feltárni a jövőm sze-
lencéjét... Nagy levegőt vettem, és
kinyitottam... Rápillantottam ered-

ményeim táblázatára... és fülig érő
mosollyal nyugtáztam, hogy az
utam szépen épül tovább...

Az életünk vize most egy új me-
derben folyik majd tovább...

Egy kis készülődés után, a nap
esti erejevesztettségében utoljára,
lassan átléptem az elmúlt éveim má-
sodik otthonaként szolgáló épület
kapuját, mosolyogva, boldogan...
úgy, mint pár évvel korábban. A kü-
lönbség csak az volt, hogy boldog
emlékek képeinek tömkelegével lett
a lelkem és az agyam gazdagabb. 

Köszönök... nem... nyugodtan
mondhatom, hogy Köszönünk Min-
dent, Mindenkinek! 

Szilágyi Péter
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű

Gimnázium, Szakközépiskola 
és Szakiskola, 13. N

Örömünnep a szekszárdi körzetben



Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Szeretettel köszöntünk benne-
teket a nyár közepén! Reméljük,
jól telik a vakáció, és mindenki-
nek lehetősége nyílik a pihenésre,
feltöltődésre! 

Ehhez mi is szeretnénk hozzá-
járulni egy különleges zenei él-
ménnyel. 

Gyertek, rázzuk fel a várost
augusztus 17-én 19 órától az Ak-
várium Klubban. Vegyetek részt
egy megismételhetetlen dicsőítő
rendezvényen!

Első alkalommal érkezik ha-
zánkba a keresztény rockzene
egyik legsikeresebb képviselője,
az amerikai Kutless. 

Vendégünk továbbá – a reggae
dicsőítést kedvelők nagy örömére
– a Christafari, valamint az
Altarive nevű, friss magyar ke-
resztény rockzenekar. Az evangé-
lium üzenete Mark Mohrtól
(Christafari) és László Viktortól
hangzik el.

Ragadd meg te is a lehetősé-
get, és bátran hívjátok el barátai-
tokat is, hiszen ez a koncert őér-
tük is van! Szeretnénk, ha minél
többen találkoznánk Istennel, és
egy fantasztikus estét töltenénk
együtt. Mi már izgatottan várjuk!

Ez az a nap! 

Hello, nyár! 
Rock the City! 
Kutless & Christ -
afari & Altarive
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Miközben ezt a cikket írom, épp ja-
vában zajlik Balatonszemesen a Bap-
tista Ifjúsági Nagytábor. Sok-sok áldott
programban, beszélgetésben van
ilyenkor részünk, és egyvalamiben
meg is egyezhetünk: barátkozni, esz-
mét cserélni, ismerkedni leginkább
egy gőzölgő fekete kávé, forró csoki
vagy valami jeges ínycsiklandó ital
mellett lehet.

Ezt biztosítja számunkra a csak a
mi kedvünkért ide települt Görbe Bög-
re Kávézó. Beszélgetőtársaim a két bá-
jos alapító hölgy: Dobner Petra és
Dobnerné Kocsis Emese.

„A saját kávézó nyitása nagyon ré-
gi álmunk. Körülbelül öt éve kezdtünk
el róla beszélgetni” – kezdte el Emese.

Ezután Petra vette át a szót, és el-
mondta, hogy indult egy pályázaton,
ahol végül nyert egy összeget a vállal-
kozás beindításához. Így érkeztek el a
megnyitó pillanatához, ami 2015. júni-
us 27-én volt Budapest belvárosában, a
Rákóczi tér közelében (Rökk Szilárd
utca 3.).

„Ez egy nagyon jó hely. Könnyű
megközelíteni. Így egyévesen már ott
tartunk, hogy az emberek egymásnak
ajánlják a helyet, és így terjed a hírünk,
s lesz egyre több vendégünk” – árulja
el büszkén Petra.

Aztán mikor a látogatottság felől
érdeklődöm, hogy főleg keresztények
vagy nem keresztények látogatják-e
őket, lelkesen érkezik a válasz:

„Fele-fele arány. Alapvetően nem
keresztény kávézónak tartjuk magun-
kat, bárkit szeretettel várunk. Jönnek
természetesen keresztények is, sőt ki-
sebb közösségek szokták itt tartani al-
kalmaikat, és erre a továbbiakban is
nyitottak vagyunk, csak előzetes
egyeztetés szükséges. De a törzskö-
zönségünk másik fele nem keresztény:
friss példa, nemrég nyílt mellettünk
egy gyermekorvosi rendelő, s már on-
nan is átjönnek a családok, sőt még a
doktorok is hozzánk.”

Ezen a ponton kényes témára tere-
lődött a szó: a pénz, szolgálat, ingyen-
munka feszültségéről Petra beszélt.

„Nagyon nem értek egyet azzal a
felfogással, hogy dolgozzunk ingyen
egymásnak, hisz keresztények va-
gyunk. Ez káros gondolkozásmód.
Sok vállalkozó van a hívők között, és
ha megfizetjük egymás munkáját, az
csak előrelendíti a gazdaságot. Félreér-
tés ne essék, mi is sok mindent válla-
lunk ingyen, szolgálatból, de efelől
hadd döntsünk mi. Ne feledjük, hogy
a Görbe Bögre egy profitorientált cég,
ez a munkahelyünk.”

Végül az elmúlt egy év bánatairól
és örömeiről faggattam a hölgyeket:

„Vannak nehézségeink, de azért
ezek eltörpülnek a sok-sok öröm mel-
lett, melyek az elmúlt egy évben értek
minket. A lopások, betörések és az át-
verni akaró emberek elcsüggesztettek
minket” – mondta el Petra.

„A gonosz, rosszakaratú emberek-
kel nem lehet mit kezdeni. Nekünk
otthonunk lett ez a hely, és minden el-
lene irányuló támadást személyesnek
veszünk. Itt mindent a két kezünkkel
és a családunk segítségével végeztünk.
Például tudtad, hogy én fugáztam a
férfivécét?” – avat bele a kulisszatit-
kokba Emese.

„Rengeteg örömteli eseményben
lehetett részünk – vette át újra a szót
Petra. – Boldogok vagyunk, mikor azt
látjuk, hogy teljesen idegen emberek
otthonra találnak itt. Sok jó érték szü-
letik itt, amit aztán magukkal vihetnek
az emberek. Nekem az egyik legemlé-
kezetesebb találkozásom egy lánnyal
volt, aki csak beugrott inni valamit, de
közben elmondta az élete problémáját
öt percben, beszélgettünk, és nagyon
hálásan távozott. Azóta sem láttam
többet, de aznap biztosan történt vele
valami jó. Számunkra az ilyen történe-
tek nagy kincsek.”

„Sok nehézség árán felépült valami
jó. Megvalósult egy álom. S mi nagyon
szeretjük ezt a kávéházat minden ne-
hézség ellenére” – tette hozzá Emese.

A beszélgetés végén még megittuk
az utolsó kortyokat a finom kávéból,
majd a fotóssal együtt boldog szüle-
tésnapot és Isten áldását kívánva tá-
voztunk. De nem végleg. Hisz hetente
térek be ide egy jó beszélgetésre, el-
mélkedésre, és a saját bőrömön ta-
pasztalom az értékek születését.

Muzslai-Bízik Bencze
Fotó: Ceglédi Jana

„Ahol értékek születnek” 
egyéves a görbe Bögre kávézó 



A kis indiai Sonia gyönyörű ar-
cocskáján a leprafertőzés első árul-
kodó jelei látszódnak: világosabb
foltok szép, sötét bőrén. 

Ha ebben az állapotban gyógy-
szeres kezelést kap, akkor a beteg-
ség továbbterjedése teljesen meg-
szűnik. Sonia keze, lába nem fog
megnyomorodni, látása nem fog
megromlani a lepra miatt. Senki
nem is fogja tudni, hogy kiskorá-
ban leprás fertőzésen esett át! Fog
tudni tanulni, férjhez fog tudni
menni, és boldog élete lehet! 

Mialatt Ön eddig jutott az olva-
sásban, ismét egy embertársunkról
állapították meg valahol a földön a
leprabetegséget! 

Minden második percben vala-
kiről! 

Óránként 30 személyről! 
Közöttük 6 gyermekről! 
Naponta 720 embertársunkról! 
Közöttük 144 gyermekről! 
És ők azok a szerencsések, akik-

ről legalább már megállapították a
betegséget, mert eljutottak az orvos
elé! 

Őket meg lehet gyógyítani! Sok-
kal magasabb azoknak a száma,
akik nem tudnak vagy nem mernek
eljutni szakemberhez, a gyógyulás
küszöbéhez sem!

Kedves Fiatalok! Legyetek hálá-
sak Istennek egészségetekért, szü-
leiteknek a tanulási lehetőségeite-

kért, a kapott gondoskodásért! Zú-
golódás, irigység és elégedetlenség
helyett békességgel és irgalmasság-
gal teljen meg a szívetek!

Kedves Szülők! Ne féljenek attól,
hogy gyermekeiket „károsan” érin-
ti, ha  szenvedésről, betegségről
hallanak! Ellenkezőleg: a gyerme-
kek nagyon együttérzőek! Egész
életükre nézve hatással lesz a segí-
tőkészségre, a szeretet gyakorlásá-
ra, a hálára vonatkozóan, ha szüle-
ik megtanítják őket elgondolkozni
az emberi élet mélységein és ma-
gasságain, imádságaikba foglalják
a szenvedőket, rászorulókat!

Kedves Nagyszülők! Kérjük, a pi-
henés óráiban beszéljenek unokáik-
nak a leprabeteg gyermekekről,
akik szeretnének meggyógyulni,
egészségesen, vidáman élni, játsza-
ni, iskolába járni, tanulni! Mutas-
sák meg nekik Sonia képét, hadd
ismerjék meg kis indiai barátjukat! 

És... a nyári felüdülés alkalmá-
val néhány gombóc fagylalt árával
gondoljanak a Soniához hasonló
kislányokra és kisfiúkra, akiknek
egész sége, további élete múlhat raj-
tunk! 

Az Úr Jézus ígérete ma is igaz:
„Bizony, mondom néktek, amikor meg-
tettétek ezeket akár csak eggyel is a leg-
kisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg.” (Mt 25,40)

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

KARTAL: Kőmíves Józsefné
(szül. Németh Magdolna) testvé-
rünktől június 1-én búcsúztunk el
a viszontlátás reményében. Test-
vérnőnk több mint hat évtizeden
át szolgált hűséges, szelíd szeretet-
tel a gyülekezetben, családban. Be-
tegségét is az Úrba vetett bizalom-
mal hordozta, míg 82 esztendő el-
teltével hazahívta Megváltója a
mennyei hazába.

BEREKBÖSZÖRMÉNy: Júni-
us 25-én kísértük utolsó földi út-
jára Bodnár Imre testvért a be-
rekböszörményi temetőben. Test-
vérünk 84 esztendőt élhetett itt
az Örökkévaló kegyelméből. A
vigasztalás igéit Papp Dániel lelki-
pásztor testvér hirdette az 1Móz
47,27–31; 48,21 alapján. Urunk
adjon vigasztalást a gyászolók-
nak!

SZENTENDRE: 2016. július 10-
én búcsúztunk Monda Sándor test-
vértől. A tavaly nyáron a mennyei
hazába költözött élő hitű felesége tü-
relmes szenvedése indította el a hit
útján, s ősszel be is merítkezett. Az
özvegység megterhelte a szívét, 58
évesen hirtelen ment el közülünk. A
gyászoló rokonság és az együttérző
gyülekezet felé a vigasztalás igéit
Dani Zsolt lelkipásztor hirdette.

– Július 13-án Lakitelken búcsúz-
tunk gyülekezetünk alapítói közül
az utolsótól, a 92 éves Király István-
né Pécsi Irma testvérnőtől. 1954-ben
megtért nővérével és édesanyjával
ők voltak a szentendrei gyülekezet
első hajtásai. Lakitelekre költöztek
férjével. Özvegyen a kiskőrösi szere-
tetházba költözött, türelemmel visel-
te betegségeit. Temetésén Dani Zsolt
szentendrei lelkipásztor szolgált.

GyULA: 84 éves korában
hunyt el Sipos Péter. 2016. július
29-én a gyulai Szentháromság te-
metőben Matuz József helyi lelki-
pásztor hirdette a vigasztalás igéit
a 100. zsoltár 3–5. versei alapján. A
sírnál Kiss Tibor Péter kerületi el-
nök, Péter bácsi kertszomszédja
igeolvasással, imádsággal szol-
gált.

„...akár csak eggyel is...”

w Az Ócsai Hajnalcsillag Bap-
tista Óvoda óvodapedagógust
keres. 

Érdeklődni lehet Varga Katalin
óvodavezetőnél a 06-30-486-
0884-es telefonszámon.

h i r d e t é S

A Lepramisszió magyaror-
szági bankszámlaszáma: 

OTP 11702036-20705549.
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Álmosd, Bélapátfalva – Folytat-
ta a magyarországi legszegényeb-
bek érdekében végzett programját a
Baptista Szeretetszolgálat. Június
24-én pénteken a munkatársak Haj-
dú-Bihar megyében, Álmosdon, a
magyar–román határ közelében,
majd június 27-én hétfőn Heves me-
gyében, Bélapátfalván osztottak
ételt és ruhát a legjobban rászorul-
taknak. Ezúttal elsősorban az idős
egyedülállókra, a nagyon kevés
pénzből tengődőkre figyelt a se-
gélyszervezet.

A Baptista Szeretetszolgálat
Adományozási Igazgatóságának
munkatársai a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesülettel és a helyi család-
segítő szervezetekkel együttmű-
ködve tartós élelmiszert, konzerve-
ket, felnőtteknek és gyerekeknek
való új ruhaneműket juttattak el az
elmúlt napokban Álmosdra és Béla-
pátfalvára, ahol ezzel a két akcióval
nemcsak az osztás helyszínére érke-
ző helybélieken, de sok környékbeli
nélkülözőn, Álmosdon mintegy
nyolcszáz, Bélapátfalván pedig
nagyjából kétszáz szegény emberen
– közöttük sok-sok gyermeken – se-
gítettek. Az álmosdi házasságkötő
terem a nagy meleg ellenére már a
korai órákban megtelt nélkülözők-
kel: a kisgyerekes családoknak és
egyedülállóknak bébitápszert, az
ötven év felettieknek pedig vita-
mint is adtak az önkéntesek. (A
munka után a helybéliek a határ
menti település nevezetességeivel,
közöttük a Kölcsey-házzal is megis-
mertették a humanitárius önkénte-
seket.) Bélapátfalván különösen sok
idős férfit és asszonyt, gondozott
személyt sikerült segíteni a család-
segítő szolgálat munkatársainak
közreműködésével.

A segélyszervezet korábban
például a dunántúli Tengelicen, a
jász sági Jászteleken, de Okányban
és Tiszaszalkán is szervezett hason-
ló tartalmú adományosztást, a szál-
lítmányok az ország legelmaradot-
tabb térségeit igyekeznek elérni. A
távolabbi tervek között szerepel a
tanyavilág nélkülözőinek segélye-
zése is, olyan rászorultaké, akik a jó-
léttől nemcsak lehetőségben, de tá-
volságban is elzárt szegények.

Forrás: baptistasegely.hu

Gyakran megtörtént velem, hogy
Isten csodálatosképpen avatkozott a
mindennapok eseményeibe. Egyik
ilyen élményemet szeretném leírni:

Akkoriban még csak két-három
hete költöztünk arra a településre,
ahol most is élünk. Szomszédainkat
nem ismertem még. Mielőtt költöz-
tünk, kértem az Urat, hogy az új he-
lyünkön használjon fény gyanánt.

Egyik szombat délelőtt ahogy taka-
rítottam, az ablak felé fordultam, és
mintha láttam volna valakit elhaladni
az ablak alatt, majd egy különös zajra
lettem figyelmes. Érdekelt, hogy mi
történt. Kinyitottam az utcaajtót, és ak-
kor láttam, hogy valaki beleesett a há-
zunk előtti árokba, ami a járda és az út
között húzódik. Az árokban ott volt
egy nő, a biciklije és egy bevásárlósza-
tyor. Elég mély az árok, így nagyon ne-
hezen tudtam kihozni először a bicik-
lit, mert az volt felül, majd a hölgyet
nagy erőfeszítések árán, végül a sza-
tyor következett. Mikor a szatyrot vet-
tem ki, a hölgy újra összeroskadt. Sírt.
Nem ismertem, ő mondta, hogy szom-
szédok vagyunk. Csak egy ház volt az
ő és a mi házunk között. Nem kellett
messzire vinni, mégis nagy erőfeszí-
tésbe került, míg hazavittem. Nagyon
sajnáltam. Eleinte arra gondoltam,
hogy beteg, hát valóban beteg volt, lel-

ki beteg. Vásárlás után bement az utca
elején a kocsmába, és ott akart gyó-
gyulni. Amíg az otthonában lefektet-
tem, elmondta, hogy a férje évekkel
azelőtt meghalt, a fiával maradt, aki
motorbalesetben szintén meghalt. Ak-
kor azt mondtam neki, a legjobb meg-
oldás az, ha jön a jó Istenhez, mert csak
ő tud enyhülést adni fájdalmára. Ne-
kem is ő a Barátom, akinek örömömet,
bánatomat el tudom mondani. Kér-
dezte tőlem, hogy hova járok gyüleke-
zetbe, mert biztos benne, hogy hívő
vagyok. Amikor láttam, hogy meg van
nyugodva, hazamentem. Otthon lebo-
rultam az Úr előtt, és imádkoztam
ezért a megkeseredett asszonyért.

Vasárnap reggel amíg készültünk a
gyülekezetbe, a gondolatom mind az
asszony körül forgott.

Különös érzés, szinte kérés volt
bennem az Úr felé, hogy de jó lenne,
ha meglátnám ezt a nőt az imaházban!
Az imaórán is eszembe jutott.

Szinte magam sem hittem, hogy az
istentiszteletre láttam a szomszédasz-
szonyt bejönni! Élmény, csoda, amit
átéltem. Amikor megláttam, magam-
ban imádkozva énekeltem a többiek-
kel: „Nagy vagy te, Isten, nagy a te ha-
talmad...”

Ady-Kis Éva
(Békés)

2016. augusztus 1-jén megbeszélés-
re került sor a Magyarországi Baptista
Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat
vezetői, valamint az American Baptist
International Ministries (ABIM) veze-
tői között.

Az ABIM részéről jelen volt Rev.
Sharon T. Koh testvér, az ABIM új, 2016.
szeptember 1-én szolgálatba álló nem-
zetközi igazgatója, Charles Jones test-
vér, a szervezet európai és közel-keleti
munkájáért felelős igazgatója, továbbá
John és Amanda Good, akik misszionári-

usjelöltként ké-
szülnek arra,
hogy négy gyer-
m e k ü k k e l
együtt Debre-
cenbe költözze-
nek, hogy ott
szolgáljanak –
többek között a
Talentum Bap-
tista Iskolában.

A megbeszé-
lésen áttekintet-

tük az ABIM, illetve az MBE és a Sze-
retetszolgálat jövőbeni terveit, keresve
az együttműködés bővítésének lehető-
ségét. Az ABIM egyházunk központjá-
ban ezekben a napokban regionális
konferenciát tart a Magyarországon és
a környező országokban szolgáló
misszionáriusai számára, melynek cél-
ja az, hogy Sharon Koh testvér ismer-
tesse velük a szervezet jövőre vonat-
kozó missziós stratégiáját.

Dr. Bukovszky Ákos
külügyi szaktitkár

hihetetlen történetek
Élmény!

Találkozó amerikai baptista vezetőkkel

észak- és kelet-magyarorszá-
gi szegényeken segített

a segélyszervezet


