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A hét igé je
„Halljátok meg mind, ti népek, fi-

gyeljen a föld és aki rajta él! Mert az
én Uram, az Úr tanúskodik ellenetek,
igen, az Úr az ő szent templomából.”
(Mik 1,2)

A hét gon do lA tA
Isten a történelem Ura volt min-

dig, és az is maradt. Amikor ő meg-
szólal, nem áll be a bajok eltussoló-
inak sorába. Szava világos, egyér-
telmű és igaz. Annak megértésében
Izrael, de minden más nép is érde-
kelve van. Isten szava az egész léte-
ző világ sorsát meghatározza, sőt új
távlatokba helyezi. A figyelem itt is
a gyökérkérdésre irányul. Az ő népe
– az ő törvényének tiszteletben tar-
tásával – Istenre irányítja-e a többi
nép figyelmét? Vagy maga is belesi-
mul a kor kétes szellemi áramlatai-
ba? Könnyen belátható, hogy ha az
Isten-hűség és a bűn kérdése nem
élet-halál kérdése többé magának a
gyülekezetnek sem, akkor nehezen
értetheti meg a szekularizált világ-
gal, hogy annak jelenéből fakadó jö-
vője éppen ezen a kérdésen áll vagy
bukik. (Hegyi András)

A hét gyAkorlAtA
A héten felmerülő vitás kérdé-

sekben tegyük egyértelművé kör-
nyezetünk számára, hogy az Isten
szerinti utat választjuk!

A hét imájA
Urunk, adj bátorságot megvalla-

ni téged tetteinkkel és szavainkkal!

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató
Becker tanító néni alakjára, hangjára

máig emlékszem. Nagy bátorítást, sok
segítséget jelentett nekem, a másodi-
kos, faluból Pécsre kerülő kisfiúnak az
ő nyugalmat árasztó határozottsága,
ösztönző szeretete, és az a képessége,
hogy nagyon gyorsan kiismerte a hoz-
zám hasonló „kisembereket”. Megsze-
retett és én is megszerettem a tanító
nénit. Még középiskolás korom végén
is rendszeresen érdeklődött felőlem.
Ízig-vérig pedagógus volt, de egyben
kiváló, önzetlen ember is. 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő
módon, még ha megöregszik, akkor sem tér
el attól.” (Péld 22,6)

Mit tanultam akkor, amit azóta sem
feledek? 

Mondhatnám: a számtant, a nyelv-
tant, az éneket... a tantárgyakat. Mind -
ezeken túl valami mást is. Egy állami
iskola kereszténységtől kényszerűen
mentes légkörében (az akkori időben
más „szelek” jártak...) megtanulhat-
tam az együttműködést és a párhuza-
mos feladatok összefüggő rendszerét.
Nem, nem volt ilyen nevű tantár-
gyunk, de a mindennapi életben oktat-
ták ezt. Kevés diák lévén összevont
osztályok voltak. Első a harmadikkal,
második a negyedikkel. Így minden
évben újabb gyerekekkel kellett
együttműködni, és minden óra párhu-
zamosan kettő volt egyszerre. Hisz
Becker tanító néninek oktatnia kellett
bennünket, másodikosokat és a negye-

dikeseket is. Szemünkkel, kezünkkel
dolgoztunk saját feladatunkon, fü-
lünkkel meg figyeltük a negyedikesek
anyagait. Nem kellett modern techni-
kai „kütyü”, hogy intenzív és sokrétű
legyen a napunk. Elkezdtem megta-
nulni, milyen az egyszerre több min-
denre figyelés, a sokrétű együttműkö-
dés, a gyakori figyelmi váltás és új fel -
adatba kapcsolódás. A körülmények
okozta tantárgyban az életre neveltek.

Ebben önmagában semmi szent és
lelki nincs. De a mindenható Isten ren-
dezte el mindezt így, mert tudta, hogy
nekem minderre szükségem lesz! Ez
pedig már igen szent dolog. Az Isten
áldása, vezetése, felkészítése. Hálás
vagyok tehát Becker tanító néniért és
kisiskolás élményeimért. 

Új tanévre készülünk családjaink-
ban, a baptista fenntartású iskolákban
is. Ebben önmagában nincs semmi
szent és lelki. Mégis azzá válhat, ha
mindenki az Istentől rendelt helyén és
módon végzi szolgálatát. 

„A tanító a tanításban (pl. pedagógu-
sok!), a buzdító a buzdításban (pl. szü-
lők!), az adakozó igyekezettel (pl. fenntar-
tó), a könyörülő jókedvvel (pl. vizsgázta-
tók).” (Róm 12,7–8) Úgy, mint Becker
tanító néni... 

Legyen szent és lelki az, amit vég-
zünk, és az, ahogy formálódik közöt-
tünk a jövő nemzedéke!

Papp János
egyházelnök 

Mindenki a maga helyén...

Augusztus 21-én rendezte a bap-
tista egyház országos konferenciáját
Tahi táborban. 

A nap mottója az alábbi igevers
volt: „Az okosok fényleni fognak, mint a
fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra

vezettek, mint a csillagok, mindörökké!”
(Dán 12,3) A konferencia délelőttjét
Durkó István missziói igazgató nyi-
totta meg, aki imára buzdította az al-
kalmi gyülekezetet. 

(Folytatás a 270. oldalon)

„Mint a csillagok, örökké!”
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A közel 125 éves Miskolc-Szirmai
Baptista Gyülekezet első főállású lel-
kipásztorának, Mezei Tamás testvér-
nek az ünnepélyes beiktatása volt jú-
lius 9-én a szirmai imaházban. A
szirmai gyülekezet és Mezei testvér
kapcsolata két évvel ezelőtt kezdő-
dött. A lelkészgyakornoki időszak
alatt – amit az aszódi gyülekezetben
töltött – rendszeresen látogatta a
szirmai gyülekezetet feleségével, Xé-
niával együtt.

A gyakornoki időszak lezárását
és a lelkipásztor-avatást követően
végre elérkezett a beiktatás napja is!
Az örömünnepre számos helyről ér-
keztek vendégek. A környező bap-
tista gyülekezetek lelkipásztorai, Ba-
log Miklós, Bódis Sámuel, Drenyovszki
László, Komáromi Károly, Tisza Attila,
a helyi református gyülekezet lelki-
pásztora, ifj. Szombathy Dénes, vala-
mint az önkormányzati képviselő
Szécsényi Marianna is együtt ünne-
pelt a népes gyülekezettel. Dr. Urbán
Gedeon lelkipásztor testvér vezetésé-
vel a felavató aszódi gyülekezetből
is érkeztek testvérek.

A beiktatási istentiszteletet Zentai
László ügyintéző lelkipásztor vezet-
te. A lelkipásztor és a gyülekezet fo-
gadalomtételéhez kapcsolódó szol-
gálatot, a kézrátételes ima és az ige-
hirdetés szolgálatát Durkó István
missziói igazgató testvér végezte.
Prédikációjában az 1Korinthus 9,26
és a Filippi 3,14 alapján mind a gyü-
lekezetet, mind az új lelkipásztort
megszólította.

Isten nélkül bármilyen nagy célo-
kat érünk is el az életben, az ered-
ménynek nincs maradandó értéke,
idővel elfelejtik, csupán hervadó ko-
szorú. Azok a dolgok, amelyeket Is-
ten elhívása alapján, neki engedel-

meskedve te-
szünk, hervadha-
tatlan koszorút
eredményeznek.
Ennek az értéke Is-
ten előtt örökre
megmarad.

Példaként Mó-
zest említette Dur-
kó testvér. Mózes
amikor meglátta
népe nyomorúsá-
gát, elindult, hogy
megoldja ezt a
problémát. Ennek
az eredménye bu-
kás lett, menekül-

nie kellett. Évtizedekkel később Is-
ten megszólítja és elhívja Mózest,
hogy vezesse ki a népet Egyiptom-
ból. Amikor az elhívás megszólal, és
Mózes engedelmeskedik, ennek az
eredménye Isten szerinti, hervadha-
tatlan koszorú. Mi a különbség a két
eset között? Emberileg látni a dolgo-
kat, és így elképzelni a megoldást,
vagy Isten világos kijelentése alap-
ján indulni és cselekedni.

A lelkipásztor és a gyülekezet
olyan célokat tűzzön ki maga elé,
amelyek Isten aktuális üzenetén ala-
pulnak! Így fáradozásuk eredménye
hervadhatatlan koszorú lesz.

Az igehirdetést követően Zentai
László ügyintéző lelkipásztor test-
vér – aki öt éven át áldásosan pász-
torolta a gyülekezetet – átadta a
szószéki Bibliát az új lelkipásztor-
nak. Útravalóként biztatta utódját,
hogy a legszebb szolgálatot válasz-
totta, mert arra hívta el őt az Úr,
hogy legyen hirdetője az igének.
Legyen hirdetője a szószéken és
mindenütt, a testvérek otthonában,
amikor meglátogatja őket, és a saját
otthonában is! Éljen a lelkipásztor
igeszerűen, mert mindig hangosab-
ban beszél az, amik vagyunk, mint
amit mondunk.

Mezei Tamás testvér székfoglaló
igehirdetését a Róma 1,1–6 alapján
tartotta. Számára követendő példa –
és erre hívja a szirmai gyülekezetet
is – az a három fontos dolog, ame-
lyeket Pál apostol mond el itt a szol-
gálatáról.

Pál apostol kijelenti, hogy az ő el-
hívása Jézus Krisztustól, az ő urától
van, nem önmaga találta ki az apos-
tolságot. Mezei testvér bizonyságot
tett, hogy lelkipásztori elhívása nem
önös érdekből, nem a saját ötletéből

wZsoltár-est az Ars Sacra feszti-
vál keretében a Wesselényi Utcai
Baptista Imaházban (Wesselényi u.
53.) szeptember 18-án, vasárnap 17
órai kezdettel. Zsoltármondó, -fel-
olvasó és -éneklő estünk célja  Isten
dicsőítése és egymás építése.

Az est folyamán bibliai és mai
zsoltárok hangzanak fel több gene-
ráció közreműködésével, többféle
stílus és művészeti forma megjelení-
tésével.

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

További információ:
www.wessi.hu
facebook.com/wesselenyi.utca

w Férfi a pályán II.
Országos Férfitalálkozó Tahiban

szeptember 23–25., péntek estétől
vasárnap délig.

Jelentkezési határidő: 2016. szep-
tember 12., hétfő.

Részvételi díj három napra, péntek
vacsorától vasárnap ebédig:

– szállás és reggeli nélkül: 8900 Ft
– tahi tábori barakkban: 13.900 Ft
– közeli panzióban 2-3 ágyas

szobákban: 15.900 Ft
Korai jelentkezőknek 2016. szeptem-

ber 4., vasárnapig 20% kedvezmény!
Péntek vacsorától vasárnap ebédig:

– szállás és reggeli nélkül: 8900
Ft –20% = 7120 Ft

– tahi tábori barakkban: 13.900 Ft
–20% = 11.120 Ft

– közeli panzióban 2-3 ágyas szo-
bákban: 15.900 Ft –20% = 12.720 Ft

További infó: dr. Szűcs Zoltán, 06-
20-951-8063, szzoltan47@gmail.
com; Barba rics Péter, 06-20-886-4793,
barbarics.peter@baptist.hu.

Fizetés átutalással: MBE KDB
Bank Zrt. 13555555-11111111-
11111111, megjegyzés: férfitalálkozó
Tahiban, „résztvevő neve”.

Lelkipásztor-beiktatás 
a miskolc-szirmai gyülekezetbenProgramajánló
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Szenczy Sándor, a Baptista
Szeretetszolgálat elnöke „az álta-
la alapított és vezetett segélyszer-
vezet élén a rászorulók érdeké-
ben végzett szociális, jószolgálati,
segélyezési és oktatási tevékeny-
sége elismeréseként” a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést
vehette át augusztus 18-án a
nemzeti ünnep alkalmából.

„Csak a kétségbevonhatatlan
teljesítmény az, ami a nemzeti
büszkeség aranyfedezetét bizto-
sítja”, jelentette ki Lázár János
csütörtökön délelőtt Budapes-
ten, amikor a Pesti Vigadó épüle-
tében állami kitüntetéseket és
miniszteri elismeréseket adott át
augusztus 20. alkalmából. A Mi-
niszterelnökséget vezető minisz-
ter arról beszélt, „legkiválóbb
honfitársaink egyéni teljesítmé-
nye végül közösségi élménnyé
válik” és a legitim nemzeti büsz-
keség része, forrása lesz, legyen
szó akár a nagyközönség által is
látható eredményről, akár a hét-
köznapok csendes kiválóságáról.

Az adományozásról szóló ok-
levelet Áder János, a Magyar Köz-
társaság elnöke írta alá, a kitünte-
tést pedig Lázár János miniszter
adta át Szenczy Sándor lelkész-
nek, az idén jubiláló, 20 eszten-
dős Baptista Szeretetszolgálat
alapítójának, elnökének.

Forrás: baptistasegely.hu

Kitüntették
SzenczySándort

származik. Nem az önmegvalósítás
miatt jött Szirmára, hanem van Is-
ten, és az ő tervét szeretné megvaló-
sítani. Isten az ő akaratát a Szent-
írásban nyilatkoztatta ki, ezért a Bib-
liához kell szabni a lelkipásztor és a
gyülekezet életét is!

Pál apostol előtt tiszta a cél, ő azt
teszi, amit Jézus Krisztus mondott neki.
Mezei testvér számára az egyik leg-
fontosabb szolgálat az lesz, hogy le-
gyen olyan Istentől elkért cél, ami fe-
lé a gyülekezettel együtt futhat. Azt
a szolgálatot végezzük, amit az Úr
bíz ránk!

Pál apostol szolgálatában az evan-
gélium az az eszköz, amivel megszólítja
az embereket. A mi eszköztárunk le-
gyen a Szentírás! – hirdette Mezei

testvér. „Lábam előtt mécses a te igéd,
ösvényem világossága.’’ (Zsolt 119,105)
Szeretné, ha a gyülekezet nemcsak
menne valahová, hanem Isten kije-
lentése lenne a mécses a gyülekezet
lába előtt.

Az ünnepi istentiszteleten kö-
szöntések sokasága hangzott el
mind a gyülekezet, mind a vendég
lelkipásztorok részéről. 

Szolgált a gyülekezet dicsőítő
csoportja és a férfiakból álló ének-
csoport, valamint a szirmai ifjúság
egy jelenetet adott elő.

Hálásak vagyunk Istennek a ki-
rendelt lelkipásztorért, és szeret-
nénk jól sáfárkodni a kapott lehető-
séggel!

VJP

Július 24-én Floch Gábor ünnepé-
lyes beiktatására került sor a Bala-
tonszemesi Baptista Gyülekezetben.
Az alkalom Papp János egyházelnök
gondolataival kezdődött. Az ünnep-
ségen a gyülekezeten kívül számos
vendég, barát és családtag is részt
vett. Jelen voltak a Gábortól elköszö-
nő váci és szokolyai gyülekezetek-
ből is néhányan.

Floch Gábor prédikációját így in-
dította: „A gyülekezeti egység Isten
ajándéka, de nekünk is van felada-
tunk létrejöttében, megőrzésében. A
biblikus egység nem szürke egyfor-
maságot jelent, hanem izgalmas sok-
színűséget.” Majd két anekdota kö-
vetkezett a gyülekezet tagjainak
egymásrautaltságáról:

Egy nagy kanna megkevert fes-
ték volt a szobában, mire a festék így
szólt: „Hamarosan befestem a há-
zat.” Erre az ecset méltatlankodva
felkiáltott: „Nem te, hanem én fo-
gom befesteni azt.” A falnak támasz-
tott létra is felszisszent: „Milyen
messze tudnál eljutni nélkülem?” A

festő hallotta mindezeket az öntelt
megjegyzéseket, és így válaszolt:
„Talán jobb lesz, ha szabadnapot ve-
szek ki. Kíváncsi vagyok rá, hogy
befestik-e a szobát, mire visszajö-
vök.” Még a legtehetségesebb mun-
kás is csak eszköz Isten kezében.

Jó néhány évvel ezelőtt két diák
diplomázott egy híres egyetemen. A
vizsgázók osztályában a legmaga-
sabb fokú kitüntetést egy vak hallga-
tó érte el. Amikor megkérdezték tit-
ka felől, elmondta, hogy eredménye-
inek felét barátjának köszönheti.
Először akkor találkoztak az iskolá-
ban, amikor kar nélküli társa leve-
zette a vak diákot egy lépcsősoron.
Ez az ismeretség barátsággá alakult,
és gyönyörű példáját szolgáltatta az
egymástól való függésnek. A vak di-
ák vitte a könyveket, amelyeket a
kar nélküli diák hangosan elolvasott
közös tanulásuk idején, és mindkét
hallgató segítséget kapott a másik
képessége alapján

„Néha nem látok, van, hogy nem
hallok (ez néha jó), előfordul, hogy
úgy érzem, nincsenek lábaim stb., de
ekkor mellém áll valaki a gyüleke-
zetből, akinek pont az van, ami ne-
kem nincs, így kiegészítjük egymást.
Egy biztos: nincs olyan, hogy nélkü-
lözhető tag. Ilyen az emberi testben
sincs, ahogy Krisztus testében sincs.
Minden tag pótolhatatlan, szüksé-
günk van egymásra!” – hangzott el
Floch Gábor első „hivatalos” prédi-
kációjában. Balatonszemes új lelki-
pásztora Szokolyáról érkezett felesé-
gével, Edittel és három gyermekével
a Balaton déli partjára. Legyen Isten
áldása szolgálatán!

Lelkipásztor-beiktatás Balatonszemesen
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A bennünk lévő Szentlélek ál-
tal látjuk, halljuk Jézus Krisztust,
kapcsolatba léphetünk vele,
megszólíthatjuk őt.

Amikor ellenállunk a Szentlé-
lek meggyőző erejének, az a leg-
nagyobb bűn. Hálát adunk, hogy
Győri Katinka nem állt ellen a
Szentlélek munkájának, s ezen a
napon bemerítkezésével is meg-
vallotta: Krisztus nélkül elve-
szett vagyok, Krisztus halálával
meghaltam a bűnnek, de a vízből
felemelkedvén feltámadok az új
életre Jézus Krisztussal együtt.

2015 decemberében Budafo-
kon járt, és két igeverset olvasott,
mely imára buzdította, s kérte Is-
tent, mutassa meg, mit kell ten-
nie, hogy közelebb kerüljön
őhozzá. „Ahogyan nem ismered a
szél útját, vagy a csontok formálódá-
sát a terhes asszony méhében, épp -
úgy nem ismered Isten munkáját,
aki mindent alkotott.” (Préd 11,5)
A Reimer Attila szolgálatában
hallottak ráébresztették Katinkát
arra, hogy mint sok mindent az
életében, úgy a megtérését is ha-
logatja. Felismerte, hogy Isten Jé-
zus Krisztus vére által megvál-
totta életét. Azon az estén azzal a
hittel ment az evangelizációra,
hogy választ kap a kérdéseire, s
bár választ nem kapott Istentől,
de lehetőséget igen, a döntésre,
miszerint Istennel szeretné járni
élete útját. A felhívásra kezét fel-
tette, életét pedig letette Isten ke-
zébe.

E döntés és elhatározás meg-
pecsételésének lehetett tanúja a
gyülekezet a bemerítés alkalmá-
val, s örülhettünk együtt annak,
hogy nemcsak gyülekezetünk
gyarapodott új lélekkel, hanem
az üdvözülendők tábora is.

Győri Gabriella

Bemerítés pünkösdkor
Pécsett Augusztus 21-én került megren-

dezésre az országos baptista konfe-
rencia Tahi Táborban. A délutáni
program keretében történelmi megle-
petésvendégekkel találkozhattak a
részt vevő testvérek. Az anabaptista
és baptista hitelődeinkkel való talál-
kozás sokak érdeklődését felkeltette.
Ezért indítjuk el sorozatunkat, mely-
ben a Tahiban elhangzott, Varga Attila
történész tollából született bemutat-
kozó, illetve narrátori szövegeket kö-
zöljük. 

A narrátori bevezető: „Generáci-
ók, évszázadok – van, hogy fél évez-
red – választanak el minket azoktól a
férfiaktól és asszonyoktól, akik közül
néhányat egy-két mondat erejéig
mint hús-vér embereket jelenítünk
meg hamarosan. Életük, olykor még a
haláluk is máig ható tanulságokat,
példát, fontos üzenetet hordoz. Isten
kegyelméből mindig voltak, akik bű-
neiket felismerték, megvallották,
megbánták, és elfordultak Isten nél-
küli életüktől. Megtérve, újjászületve,
bemerítkezve csatlakoztak azokhoz,
akiket mindenfelé anabaptistáknak,
később baptistáknak csúfoltak. De a
gúny és megvetés ellenére tisztelet,
Isten nevének dicsérete és újabb és
újabb megtérők sora fakadt abból,
akik voltak, akivé Isten Szentlelke tet-
te őket. Hallgassuk őket most!”

Elsőként Fischer András mártírha-
lált halt elődünk bukkant fel, akit
Paróczi Zsolt, a szigetszentmiklósi
gyülekezet lelkipásztora személyesí-
tett meg: „A nevem Fischer András. A
wittembergi egyetemen tanultam
Luther Márton lábainál. Mélyen a szí-
vembe vésődött, hogy a becsületesen
feltett kérdésekre a választ egyedül a
Szentírás adhatja meg. Bármit kíván-
na meg a pillanatnyi érdek, bármit
szeretnének a földi hatalmasságok,
ha az szemben áll az Isten igéjével,
akkor az előbb vagy utóbb, de elvesz-
ti létjogosultságát. Sola Scriptura –
vallotta mesterem is. És volt idő, ami-
kor még ő maga is elutasította, hogy
az Írás ellenére csecsemőket keresz-
teljünk. De ez már túl sok politikai ér-
deket sértett, ezért később visszavon-
ta. A világi hatalmak pártfogásának
csapdája kompromisszumokra kény-
szerítette. A pénz, az államtól kapott
fizetés gyakorlata és a cserébe tőlünk
elvárt viselkedés elmaszatolta a leg-
alapvetőbb kérdéseket a megtérésről,
az újjászületésről. A bemerítés gya-
korlatát már nem merte felvállalni.
Minket pedig azóta mint a rendszer

ellenségeit igyekeznek tűzzel-vassal
irtani. Ahogy az ige is írja: »éretted
gyilkoltak minket minden napon, tekin-
tettek bennünket, mint vágójuhokat.«
(Zsolt 44,22) De mi elköteleztük ma-
gunkat Krisztus követésére. Szabad
elhatározásból személyesen döntöt-
tünk így, és készek vagyunk Jézusért
élni, de akár meghalni is. Jómagam
elmúltam már 30 esztendős, amikor
bemerítkeztem. Visszatérve három
részre szétszakított hazámba, Felső-
Magyarországon hirdettem Isten
örömüzenetét. Feleségemmel város-
ról városra, faluról falura jártunk Kör-
möcbányától Eperjesig, Lőcsétől
Besztercebányáig, Kassától Sárospa-
takig hirdettem a hitvallásra épülő
önkéntes keresztséget sok-sok zakla-
tás közepette. Most itt a krasz na -
horkai várban tartanak fogva a várúr
pribékjei, hogy Bebek Ferenc várkapi-
tány parancsára elővezessenek.”

Majd ismét a narrátor szavai kö-
vetkeztek: „A gyönyörű felvidéki vár
legmagasabb tornyához szomorú tör-
ténet fűződik. Innen defenesztrálták,
azaz taszították a mélybe a hitét meg-
tagadni nem hajlandó Fischer And-
rást. De minden korban igaz, hogy a
mártírok vére magvetés. És ma nevü-
ket tisztelet, a kivégzőkét megvetés
kíséri. Ahogy az első keresztényüldö-
ző császárról, Néróról legfeljebb a ku-
tyáinkat nevezzük el, gyermekeinket
világszerte szívesen nevezzük az ál-
tala kivégzett Péterről és Pálról. A jel-
lemtelen hatalomvágyában a haza-
árulásig elmenő várkapitány hiába
próbált Erdély kormányzója lenni.
Hiába hajlongott ezért személyesen

Hithőseink Tahiban 1.
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Augusztus 17-én átadták a
Baptista Szolgáltató Centrum mo-
sodáját és népfürdőjét Kőbányán.
A Mag lódi utcában a helyi önkor-
mányzattal együttműködésben
tevékenykedik a Baptista Szolgál-
tató Centrum, ahol rendszeresen
több száz szegény ember jut me-
leg ételhez, ahol egy programnak
köszönhetően rászorult segít rá-
szorultat. Az összefogás eredmé-
nyeként a legjobban nélkülözők
egyéni esetkezelése, szociális
ügyeinek intézése is megvalósul,
a ruhaadományok felhasználásá-
val ruhacserére is igényt tarthat-
nak a rászorulók. A tapasztalatok
alapján történtek a fejlesztések,
így valósult meg a Belügyminisz-
térium által támogatott szociális
mosoda és népfürdő, s ezzel
komplex szolgáltató központtá
vált a telephely. A fejlesztés egy 50
fős hajléktalan-mintaprogram ré-
sze. A Maglódi úti telephely 15
közfoglalkoztatott számára bizto-
sít munkalehetőséget, illetve to-
vábbi 30 személy vesz részt a már
működő tevékenységekben.  

Forrás: baptistasegely.hu

népfürdő a Baptista
Szolgáltató Centrumban

hazáját felajánlva Szulejmán szultán
előtt, hiába hamisított pénzt. Min-
den vagyonát elkobozták, és mint
hazaáruló vonult be a történelembe.
Erdély fejedelmei közé minden tör-
tetése ellenére sem került be a neve,
de az egyik legdicsőbb emlékű erdé-
lyi fejedelem az a Bethlen Gábor volt,
aki még menedéket adott az üldö-
zött anabaptistáknak. 

Fischer András példáján és bátor-
ságán pedig sokan felbátorodtak. A
tiszta evangélium bátor hirdetése
őszinte bűnbánatra indított sokakat.
Amerre járt, Isten felé fordulásra,
igazi megtérésekre vezetett. Beszter-
cebányán még a város bírája és több
városi tanácstag is megtért és
bemerítkezett.” 

(Folytatjuk)

Dunaharasztiban az évek óta mű-
ködő baptista táborok sorában, új
gyülekezetplántálásunk szervezésé-
ben augusztusban megrendezésre ke-
rült a TEÉRTED tábor, középpontjá-
ban az „Ámulatos Isten – ámulatos
én” címmel.

Volt alkalmunk megtapasztalni,
hogy Isten valóban ámulatos módon
tudja megmutatni gondoskodását, ere-
jét, és ámulatos emberekből tudja ösz-
szehozni azt a jó kis csapatot, akik a
város gyermekei felé szolgálnak ezen a
héten. Az 50 általános iskolás korú
gyermek nagy része aktívan nem jár
keresztény közösségbe, ezért azon kí-
vül, hogy igyekeztünk minél színe-
sebb programokat biztosítani, a gye-
rekekkel külön-külön vagy kisebb
csoportban is töltöttünk időt, hogy
megoszthassák gondjaikat, örömei-
ket, válaszokat kapjanak. A bibliai tör-
ténetek, a tanítások ezért az evangéli-
umra és a kegyelem elfogadására való
hívásra épültek.

A színes programcsokorban célunk
volt, hogy színvonalas foglalkozásain-
kat korosztály szerint dolgozzuk ki.
Ezért a reggeli dicsőítés után a tinik
külön csoportban is együtt voltak az
általunk már működtetett Biztos Szik-
la keretein belül. A kisebbek a tanítás
mellett kipróbálhatták az awana-, vi-
zes és akadálypályás játékokat is. Dél -

utánonként kézműves és sportfakultá-
ción fejleszthették képességeiket. Több
vendég is megfordult nálunk, akiknek
a bizonyságait örömmel hallgattuk. Itt
volt Balogh Zsolt autóversenyző, Johny
K. Palmer dalszerző-énekes, illetve
szerdán baseballnap volt, amikor be-
mutató edzésen vehettünk részt Terry
Lin genhoel (a Magyar Baseball Szövet-
ség utánpótlás-igazgatója) és Lados Ist-
ván (iskolalelkész és baseballedző) se-
gítségével. Táborunkat szombaton egy
vidám Olimpia-partival zártuk, ahova
a táborozó gyerekek családjai is hiva-
talosak voltak. A Révész Dani-koncert
után „olimpiai lángost” fogyasztot-
tunk, majd a közös játék mellett az öt
karika jegyében sporttal kapcsolatos
fotófal mellett készítettünk emlékeket.

A szervezők nevében mondhatom,
hogy nagyon sok áldásban részesül-
tünk. Öröm volt látni fiatalokat Jézus
mellett dönteni, szeretnénk őket to-
vább is tanítványozni. Mindemellett
rengeteget tanultunk Istenről is, hogy
mennyire nem tudunk nélküle tenni
semmit, hogy milyen kegyelmes, meg-
lepő és humoros is tud lenni, de legin-
kább a végtelen szeretetét tapasztaltuk
meg, amiből szeretnénk minél többet
átadni Dunaharaszti családjainak! Kö-
szönünk minden értünk mondott
imát!

Gergely Tamásné

ámulatos isten – ámulatos én
teérted tábor 2016

A tábor vezetőinek csoportképe

A Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió a gondozáson felül ruha-
és élelmiszer-adománnyal is
igyekszik megkönnyíteni az arra
rászoruló ellátottainak minden-
napjait. A debreceni Szociális
Szolgáltató Központ szenvedély-
betegek nappali ellátásának klien-
sei segítségével juttattak el ado-
mányt a házi segítségnyújtásban
részesülő ellátottak számára.
Forrás: a Baptista Tevékeny Szeretet

Misszió Facebook-oldala

adományaBTESZ
ellátottainak
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Izgatottan fogadtuk el a felkérést,
hogy bemutatkozzunk „hazai pá-
lyán”. Több mint tízéves a Nyitott Ka-
pu Baptista Gyülekezet itt Verőcén, de
ez volt az első alkalom, hogy ilyen mó-
don tudtunk részt venni a verőcei em-
berek életében.  

Istentisztelettel és bemerítkezéssel
kezdődött a napunk. „Létezik lelki bé-
ke?” Annyiféle módon keresik az em-
berek, annyiféle megoldást látunk, de
működik? Van egy biztos recept a lelki
békére? Ezekre a kérdésekre adott vá-
laszt Tőtős János, a Verőcei Nyitott Ka-
pu Baptista Gyülekezet lelkipásztora.
Istentiszteletünket egy bemerítkezés -
sel zártuk, ami egy látogató számára
tényleg különleges esemény volt! Kö-
zös ebéd után, amit rengeteg szorgos
kéz készített, több mint 150 embert si-
került vendégül látnunk, a gyülekeze-
tünk kreatív csapata mutatkozott be!
Volt lehetőség a hozzánk látogató höl-
gyeknek „lebegő nyakláncot” és
gyöngyszövéssel karkötőt készíteni.

A fiatalokra és merészebb felnőt-
tekre „Weekend Hastag Project” várt,
amit jó néhányan fel is töltöttek a
Facebook vízi színpad eseményekhez.
„Kreatív imasétán” vehettek részt
azok, akik szerettek volna közelebb
kerülni Istenhez, megtisztulni, bűneik
terhét letenni. Számítottunk rá, hogy
sokan gyerekekkel érkeznek majd
hozzánk, így közkívánatra most sem
maradhatott el az arcfestés és gipszfes-
tés sem! Amíg a gyerekek arcát festet-
ték, szüleik sem unatkozhattak!

Egyik legnépszerűbb sátrunkban, a
„Házassátorban” lehetőség volt egy
kicsit játékosan beszélgetni magunk-
ról, egymással, volt zsákba macska,
kérdezz-felelek, „szeretet” nyelvleckét
is vehettek az ide látogatók, hogy egy-
mással egy nyelven tudjanak beszélni,

és természetesen ez a nyelvvizsga akk-
reditált, így bármikor hasznukra lesz a
továbbiakban.

Elmeséltük a 2=1 házasmisszió
küldetését, célját, programjait. Kaptak
tőlünk útravaló szeretetcsomagot is,
ami nem a klasszikus „hamuban sült”
és társai, de segít az elhangzottakat fel-
idézni, átgondolni. Aki pedig egyedül
érkezett, az sem érezhette magát egye-
dül az „Álljon meg egy szóra!” sátor-
ban. „Jóllehet, a beszélgetéshez két
ember kell, a hallgatás megtöréséhez
és a kezdeményezéshez egy is elég.”
(Gary Chapman) Az angoltáboros be-
számolónak is a vízi színpad adott te-
ret, éppen előző héten több mint 60
gyerek vehetett részt a már sokadik al-
kalommal megrendezett táborunkban!
Jó látni az újra és újra felbukkanó arco-
kat, de most még a kilátogató csalá-
dokkal is sikerült barátságokat kötni!

A napot egy különleges koncert
zárta, ahol a kortárs gospelzenét is-
merhették meg a látogatók nem kis si-
kerrel! Ezúton is köszönjük a koncertet
Szabó Balázs gospelzenésznek!

Köszönjük a verőcei Nyitott Kapu
gyülekezetnek a szolgálatot és az
anyagi támogatást, amivel ez az ese-
mény létrejöhetett!            Tőtős Mária

Október 7–8-án rendezik meg Bu-
dapesten a Global Leadership Summit
nemzetközi vezetői konferenciát. Az
Aliansz és a MEÖT védnökségével a
MOM Kulturális Központban kerül
sor az eseményre, melyen nyolc kül-
földi szakember előadásai hangzanak
el. Magyar előadó Lénárt Viktor evan-
gélikus lelkész, a GROW csoport ve-
zérigazgatója lesz. 

A szervezők fő célja, hogy a vezetői
készségfejlesztés révén segítsék a gyü-
lekezetek növekedését. A Willow
Creek Gyülekezetből Észak-Amerika-

szerte 375 helyszínre élőben közvetítik
az eseményt, majd ezt követően szerte
a világon megrendezésre kerülnek a
lokális GLS-konferenciák.

A GLS egy bizonyítottan hasznos
eszköz a résztvevők számára.

Bővebb információ, online regiszt-
ráció és jegyvásárlás a http://
glshungary.org oldalon.

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

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

Vízi színpadon 
a Verőcei Nyitott Kapu Baptista Gyülekezet!

GLS nemzetközi vezetői konferencia

„Az Egyetemisták és Főiskolá -
sok Országos Turisztikai Találkozó-
ja (röviden: EFOTT) 1976-ban jött
létre. Ezért Magyarország egyik tra-
dicionális fesztiváljának számít.
Mindig más és más helyszínen je-
lentkezik újra, az ifjúság mindig
máshova látogat el, így ismeri meg
az új generáció Magyarország szép-
ségeit” – írja a Wikipédia.

Mit ismer meg itt a magyar ifjú-
ság??? Az EFOTT-ozás nyomán mi-
lyen műveltséget is szerzett az új ge-
neráció? Aki járt már valaha ilyen
fesztiválon, az tudja, hogy sajnos
nem hazánk szépségei állnak e ren-
dezvénysorozat központjában...

Debrecenben először 2007-ben
rendezték meg az EFOTT-ot, s
nagy látogatottsága és bizonyára
a jelentős bevétel miatt azóta min-
den évben megrendezik a Cam-
pus Fesztivált. 

Ám Jézus szeretne ezekkel a fia-
talokkal találkozni, ezért gyüleke-
zetünk erre elszánt tagjai már évek
óta tejet, kiflit és a kiflikbe szúrt igés
minizászlócskákat (bibliaversek)
osztogatnak a másnapos, kimerült
fiataloknak, Krisztus szeretetéről
beszélgetve közülük azokkal, akik
erre nyitottak.

„Eljött az Emberfia, aki eszik és
iszik, és azt mondjátok: Íme, falánk és ré-
szeges ember, vámszedők és bűnösök ba-
rátja. De a bölcsességet minden bölcs
igazolja.” (Lk 7,34–35)

Sok év után idén, 2016 júliusá-
ban végre újra a Debreceni Pász-
torkör összefogásával mintegy
negyven önkéntessel együtt szol-
gálhattunk a Campus Fesztiválon
gyülekezetünk sátrában, amelynek
bejárata fölött óriási betűkkel az Élet
igéje áll:

(Folytatás a következő oldalon)

Jézus a Campus 
Fesztiválra megy
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Az imaközösség után Révész Dániel
vezetésével énekekben dicsérte a kö-
zösség az Urat. A bizonyságtételek so-
rát a siket gyülekezet és vendégeik
nyitották, akik szolgálatukról számol-
tak be és közösen „énekeltek” is egy
éneket. Láng Emese misszionárius és
férje, Riaan Fokvárosban és Afrika más
területein végzett munkájukról, kihí-
vásaikról beszéltek. A bizonyságtéte-
lek után az igehirdetés következett.
Papp János egyházelnök a nap mottója
alapján arról szólt, hogy milyen nagy
szükség van Isten igazságainak a felis-
merésére, valamint az Istenhez igazo-
dó és a mindennapi életben eligazo-
dást segítő emberekre. A délelőtti alka-
lom második felében Mészáros Kornél
főtitkár vezetésével a Spurgeon-díj ün-
nepélyes átadására került sor. Ebben
az évben Győri Kornél és – posztumusz
– Szegedi Tivadar testvérek szolgáló éle-
tét ismerte el ilyen módon közössé-
günk.

A jelen levő állami képviselők, He-
gyi László egyházi kapcsolatokért fele-
lős helyettes államtitkár és Hafenscher
Károly, a Reformáció Emlékbizottság
miniszteri biztosa is köszöntötték az
egybegyűlteket. Hegyi László beszé-
dében elmondta, hogy csak a keresz-
tény értékek jelentenek szilárd alapot
az emberi kultúra számára, ezért tá-
mogatja a kormány az egyházakat itt-
hon és a határon túl. Hafenscher Ká-
roly szavai hitünk megélésére bátorí-
tottak.

„Az a felada-
tunk, hogy Ma-
gyarország és
Európa elé éljük
az isteni modellt.
K ü l d e t é s ü n k
van, jövőt kell
építenünk. Adja
Isten, hogy a re-
formáció ötszá-
zadik évforduló-
jára meg tudjunk
újulni és világító
ponttá váljunk!”

– mondta a minisz-
teri biztos.

Az ebédszünet-
ben lehetett megte-
kinteni a Baptista
Szeretetszolgálat
20 évéről készült
kiállítást, illetve
könyveket, kézmű-
ves termékeket vá-
sárolhattak a jelen-
levők. A gyermeke-
ket ugrálóvár és
arcfestés várta.

A délutáni alkalom nem várt izgal-
makat tartogatott, az ünnepi megem-
lékezés után hirtelen eleredő eső meg-
lepte ugyan a gyülekezetet, de ennél
örömtelibb meglepetés volt hitelőde-
ink megelevenedése egy színdarab ke-
retében. A konferencia szervezői ana-
baptista és baptista hithősöket kíván-
tak szemléletes módon a közösség elé
állítani, hogy „tőlük” hallva bizony-
ságtételük egészen személyessé vál-
hasson. Így került elénk Kálvin ana-
baptista felesége, Fischer András, a
Hubmayer házaspár, Rottmayer János és
Udvarnoki András. Nemcsak hithőse-
ink kerültek közelebb a jelenlevőkhöz,
de néhány baptista iskola életébe is be-
tekintést nyerhetett a gyülekezet. Háló
Gyula kommunikációs szaktitkár be-
szélgetett az iskolaigazgatókkal mun-
kájukról, missziójukról.

Délután dr. Mészáros Kálmán lelki-
pásztor hirdetett igét. Kovács István ve-
zetésével az alkalmi énekkar énekei-
ben is gyönyörködhetett a gyülekezet.
Bizonyságtétellel, énekkel szolgált kö-
zöttünk Mike József lelkipásztor, aki az
érdligeti gyülekezet lelkimunkása lesz
ősztől kezdve Varga György lelkipász-
tor mellett. Köszöntést adott át dr.
Herjeczki Géza az Egyesült Államokból
az ottani magyar gyülekezetek képvi-
seletében. A konferenciát Papp János
zárta imádsággal és áldással, mely
után mindenki örömtelten, lelkileg fel-
töltődve indulhatott haza.

Baptista sajtószolgálat

„mint a csillagok, örökké!” – Folytatás a címoldalról

Jézus mondja: „Én vagyok az út,
az igazság és az élet...” (Jn 14,6)

A fesztivált követő vasárnapon
istentiszteletünkön jelen lévők kö-
zül többen osztották meg tapaszta-
lataikat, ők szolgáltak a Campuson.
Bizonyságot tettek arról, hogy a
„mezők már fehérek az aratásra”:

A sátornak több színes hajú, teto-
vált visszatérő vendége volt, és a
reggeli bátorító közösség evangeli-
zációba csapott át, mert jöttek a
piercinges érdeklődők is. A „fürdő-
vonat” horgászai igeverseket fogtak
ki, és akik még sosem hallották az -
előtt, hogy Isten szereti őket, ezekről
a bibliaversekről beszélgettek – kér-
dezgették a szolgálókat.

A szegedi új reményesek Debre-
cenben szegediekkel találkoztak, és
nem otthon, hanem itt tudtak velük
az örömhírről beszélgetni.

Voltak fiatalok, akiknek az „Isten
szeretet” igevers láttán már az ivás-
tól is elment a kedvük. Idézem: –
Nem iszol? – Nem... 

Másikuk maga vallotta be, hogy
nem dobja már fel a fesztiválozás.
Még csak tizenéves volt...

Szomorú, de teljes családokkal is
találkoztunk a hangzavarban höm-
pölygő tömegben. Némelyek a kis-
gyermekeikkel együtt „fesztiváloz-
tak”! Terveink szerint jövőre vissza-
térünk, hisz Mesterünk tanít minket
erre: „Az én Atyám mind ez idáig
munkálkodik, én is munkálkodom.” (Jn
5,17)

Új Remény Gyülekezet

(Folytatás az előző oldalról)

w Kiadó lakás Budafokon!
2 szoba összkomfortos, bútoro-

zott lakás jó közlekedéssel (4-es
metró Kelenföld végállomásától a
250-es autóbusszal 10 percre) 4 fő ré-
szére kiadó 35.000 Ft/fő (rezsivel
együtt) szeptembertől. Érdeklődni a
06-20-886-8321 telefonszámon lehet.

h i r d e t é S
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IFIROVAT

Ha Dzsudzsák Balázzsal lenne
kiplakátolva a szobám, az ő me-
zében feszítenék a Nagytábor-
ban, ha róla beszélnék éjt nap-
pallá téve, a magyar futballsztár
akkor se hívna meg engem a me-
nyegzőjére.

Tetszik vagy sem, ugyanez a
helyzet Jézussal is.

Maga a gondolat egészen más
nézőpontból világítja meg a
problémát, mint ahonnan eddig
vizsgálgattam. Korábban az
„én” szemszögéből figyeltem a
kérdést: én jobban érezhetem a
közelségét, ha időt töltök vele; én
vehetem az erejét, ha figyelek rá;
használni fog engem, ha hozzá
fordulok. Ez önzőség, kisajátí-
tom Istent a céljaim elérésére –
még akkor is, ha ezek a célok ne-
mesek és mások javát szolgálják.

Ehelyett – mint annyi más té-
makört illetően – meg kell tanul-
nom az „ő” perspektíváját figye-
lembe venni és magamévá tenni:
ő végtelen szeretettel viszonoz-
za, ha időt töltök vele. (Mint az
apa, aki könnyebben „rokon-
szenvezik” és foglalkozik a ka-
masz gyerekével, ha amaz meg-
teszi, amit kérnek tőle.) Ő szíve-
sen adja erejét, ha figyelek rá; ő
rám árasztja áldásait, és használ,
ha hozzá fordulok – bár egyálta-
lán nem lenne rám szüksége ah-
hoz, hogy mások növekedjenek.

A nagybetűs Lehetőség idő-
szakában vagyunk most. Szomo-
rú, de igaz, hogy az évek, évtize-
dek során mennyire könnyen el-
felejtjük, mennyire más az isteni
„fókuszpont”, mint a földi. Ezt a
hosszú időszakot bizony nem-
csak Isten akarja kihasználni: a
közöny, a lustaság és a feledé-
kenység átkával a gonosz nyer
teret sok fiatal életében. Éppen
ezért két kézzel kell kapnunk a

Termodinamika 
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A nyolcadik MABIM-táborába már
szinte családtagként érkezik az ember.
Ismerős arcok, megszokott hely, csalá-
dias hangulat. Még a bolognai illata is
az otthon érzését hozza magával.
Ahogy a szervezők, úgy minden év-
ben Isten is készül a nagytáborra, ké-
szíti a szíveket. Isten nemcsak szomba-

ton kezd el munkálkodni, amikor már
mindenki testileg-lelkileg megérke-
zett, ő hétfőtől vasárnapig, 0–24 órá-
ban dolgozik a szívekben, a táborozó-
kéban és a szolgálókéban is.

Papp János hétfőn felhívta a figyel-
münket azokra a szikrapillanatokra,
amelyek megváltoztathatják az életün-
ket, ha felismerjük azokat, és elég bát-
rak vagyunk élni is velük. Mike Sámuel
a közöny felégetésére hívott a szívünk-
ben, arra, hogy vegyük komolyan a hí-
vő életünket. Sipos Márk pedig a ke-
reszthez invitált mindenkit, akinek
szüksége van megtérésre, megújulás-
ra. Folyamatosan jöttek előre fiatalok,
felszegezték vétkeiket a keresztre, és
döntöttek Krisztus mellett. Figyelni
őket, együtt imádkozni velük, ott lenni
a döntéseiknél: a közösség, a progra-
mok, a Balaton és a bolognai illata mel-
lett ez az, ami visszahoz újra és újra,
minden évben.

Ilyen az, amikor Isten dolgozik
bennünk, ő komolyan vesz minket,
komolyan veszi a döntéseinket és az
ígéreteinket, és emlékezik azokra a
nagytábor utáni héten is, januárban is,
a jövő évi nagytáborban is. Mi vajon
emlékezünk rájuk?

Hegyesi Zita

(Folytatás a következő oldalról)

emlékszel?



Van valami furcsa
és megmagyarázhatatlan…
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csütörtök délelőttihez hasonló
kijózanító tanításokért.

Az ördög egy másik alatto-
mos, egyben rendkívül hatékony
figyelemelterelésére lettem fi-
gyelmes: borzasztóan lefoglal
minket az, hogy ismerkedjünk,
megtaláljuk a párunkat, vagy
hogy mások párkapcsolatának
szaftos részleteivel tisztában le-
gyünk. Azért kicsinyes dolog ez
a részéről, mert a legtermészete-
sebb vágya egy fiatalnak, hogy
megtalálja a másik felét. Mégis
élet-halál kérdése, hogy kijóza-
nítson minket a tudat, hogy a kö-
rülöttünk lévők jelentős része –
ez esetemben a fiatalok túlnyo-
mó része – kifejezetten megszál-
lottjává lett ennek a kérdésnek.

Ugye nem esünk bele ugyan -
ebbe a hibába? Ha pedig benne

vagyunk, vajon készek vagyunk-e
felismerni és önkritikát gyako-
rolva bűnbánatot tartani? Mert
ez hűtlenséget, a szívünk Jézus-
tól való elfordulását jelenti. Már
nem Isten országa a legfonto-
sabb, hanem a földi jövőnk és
személyes boldogságunk. Félre-
értés ne essék, pontosan tudom,
milyen könnyű beleesni ebbe a
hibába, hiszen velem is többször
megtörtént. Két lehetőségünk
van: vagy magunkra vesszük,
amit Jézus mond a hűtlen ember-
nek („Menj el, és többé ne vét-
kezz!”) – ehhez meg kell valla-
nunk a bűnünket –, vagy elhesse-
getjük a tanítás hallgatása közben
rendre feltörő bűntudatot, és egy
idő után (ami kinek több, kinek
kevesebb) immunissá válunk a
Szentlélek hívó szavára.

Ez utóbbi esetben jobban jár-
tunk volna, ha soha meg sem is-
merjük az Atyát. Még rosszabb
lesz az állapotunk, mint a megté-
résünk előtti. Isten mentsen meg
ettől mindannyiunkat!

Bodó Dániel 

(Folytatás az előző oldalról)

Van valami furcsa és megmagya-
rázhatatlan, ám nagyszerű érzés ab-
ban,

– amikor lesétálsz a balatonsze-
mesi sportcsarnokból a Pillangó
üdülőig, és amíg végigmész a gyö-
nyörű, öreg fákkal szegélyezett
úton, újból és újból random ismerő-
sökkel futsz össze,

– amikor sétálsz az imaház felé
egy szemináriumra, és az utca men-
tén lévő étteremből leszólítanak ré-
gen látott tesók,

– amikor belépsz a sportcsarnok-
ba, és tudod, hogy képtelenség eljut-
ni a másik kijáratig úgy, hogy senki-
vel ne „kelljen” leállnod legalább
egy „szia, hogy vagy” erejéig,

– amikor tudod, hogy ha bármi-
kor feltámad benned
a baptista életösztön,
nyugodtan magad-
hoz ragadhatod az in-
gyen elvihető Békehír-
nököt a pólóstand
mellett,

– amikor megkér-
dezik tőletek, hogy
honnan ismeritek
egymást, és fogalma-
tok sincs, hogy épp
melyik táborban ta-
lálkoztatok először,
még is egyszerűen
csak olyan természe-
tes, hogy ismeritek

egymást,
– amikor közösen nosztalgiáztok

2010-es nagytábori emlékeken, és rá-
jössz, hogy már te is a hardcore visz-
szaeső nagytáborozó baptista fiata-
lok közé tartozol,

– végül amikor a tanítás alatt
megtudod, hogy eszik-e vagy isszák
a karbidlámpát... (kis segítség an-
nak, aki nem volt ott: egyik sem).

S ezzel el is érkeztünk a lényeg-
hez, hiszen nemcsak a karbidlámpa
fogalmával ismerkedtünk meg az
idei nagytáborban, hanem arról is
tanulhattunk, hogy hogyan is „Le-
gyünk tűz!”. Nem mindegy ugyanis,
hogy milyen tűz vagy. Az a fajta, ami
mindenféle szabályozás nélkül, ön-
törvényűen él, hiszen azt csinálja,
ami neki tetszik (Bír 17,6)? Az ilyen
felrobban, és ezzel nagy kárt okoz a
környezetében. Vagy egy világítóto-
rony vagy, ami hasznos és fókuszált
energiával fényt biztosít. Hála Isten-
nek (szó szerint), a Szentlélek segít
és adja a szavakat a szánkba, hogy
hogyan tudjuk fókuszálni a „tüzet”,
amit kaptunk, és ezáltal Isten céljai-
ra tudjuk használni.

Kívánom, és imádkozzunk, hogy
az az indulat legyen meg bennünk,
„ami Krisztus Jézusban is volt: mert ő
Isten formájában lévén nem tekintette
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá
lett, és magatartásában is embernek bi-
zonyult; megalázta magát, és engedel-
meskedett mindhalálig, mégpedig a ke-
reszthalálig” (Fil 2,5–8). Így tud majd
úgy ragyogni a világosságunk az
emberek előtt, hogy lássák jó csele-
kedeteinket, és dicsőítsék mennyei
Atyánkat (Mt 5,16).

Macher Petra
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Győri Kornél (1935–) nyugalmazott
lelkipásztornak, egyházunk korábbi
főtitkárának, a Baptista Teológiai Aka-
démia egykori tanszékvezető tanárá-
nak hűséges gyülekezeti, oktatói és
közegyházi munkásságát Spurgeon-
díjjal köszöni meg a Magyarországi
Baptista Egyház Országos Tanácsa.

Győri Kornél 1935. szeptember 15-
én született. Gyermekkorát meghatá-
rozta az újpesti gyülekezetben folyó
aktív vasárnapi iskolai, majd ifjúsági
élet. Hitéletét ezekben az években ért
benyomások alapozták meg. Különös
hatást gyakoroltak rá nagyapjának,
Pannonhalmi Bélának biblikus, evangé-
liumi szellemű tanításai és példás,
gyakorlati hívő élete. Lelki nevelésé-
ben meghatározó erejűek voltak ifjú-
kori lelkipásztorai: Mészáros Sándor,
majd Haraszti Sándor szolgálata.
Evangéliumcentrikus gondolkodását
anyai nagyapjától, Pannonhalmi Bélá-
tól, precizitását édesapjától, Győri Erik-
től örökölte. Nagy hatással volt rá szü-
leinek hűséges hívő élete is.

Győri Kornél 1949-ben döntött Jé-
zus Krisztus mellett, és Újpesten
merítkezett be Baranyai Mihály által.
Egyetemi tanulmányait műszaki vo-
nalon kezdte, majd egy sikertelen pro-
filváltás következtében katonai szol-
gálatra hívták. A néhány hónapos ka-
tonáskodásnak az 56-os forradalom
vetett véget, ám ez az időszak elegen-
dő volt arra, hogy az Úr kimunkálja
szívében a döntést, és a lelkipásztori
hivatást választotta.

1957–1961 között végezte el a Bap-
tista Teológiai Szemináriumot. Kollok-
viumait és lelkipásztori szakvizsgáját
kitűnő eredménnyel végezte. A lelki-

pásztori szolgálat megkezdése azon-
ban váratott magára. 1961-ben nehéz
idők jártak, és az egyház akkori veze-
tőinek terve, hogy igehirdetőként szol-
gáljon Újpesten, meghiúsult. Rövid,
másfél éves polgári munkája idején a
rákospalotai gyülekezet tagjaként Gerő
Sándor lelkipásztor támogatásával
kapcsolódott be a gyülekezet életébe.
Ebben a gyülekezetben találta meg fe-
leségét is, Marosi Máriát, aki bölcs és
szerető társként egy életen át támogat-
ta fontos szolgálatában. 1963-ban nyílt
lehetőség lelkipásztorrá avatására Sze-
geden, ahol 1976-ig szolgálta a körzet
gyülekezeteit. Ez idő alatt épült fel ve-
zetésével Martin Luther King-kápolna
néven a szegedi imaház. Szegedi lelki-
pásztorsága idején kapcsolódott be a
közegyházi szolgálatokba is mint a
Körösvidéki Egyházkerület elnöke.

1976-ban vállalta fel a pestimrei
gyülekezet pásztorolását, amit 1992-ig
végzett. Eközben 1979-től egy ideig a
gödöllői gyülekezetben is szolgált.
Pestimrei lelkipásztorsága idején épült
újjá a helyi imaház is. Budapesti szol-
gálata lehetővé tette, hogy különböző
közegyházi szolgálatokat is vállaljon.
1977-től a Békehírnök munkatársa lett,
1979-ben felsőfokú újságírói képesítést
szerzett, és előbb a lap főszerkesztő-
helyettese volt, majd felelős szerkesz-
tőjeként virágoztatta fel egyházi saj-
tónkat. Ez idő tájt alapította meg a
Szolgatárs lelkészi szakfolyóiratot. Ok-
tatói munkásságát 1973-tól 1989-ig a
SZET Lelkészképző Intézet tanára-
ként, majd 1974-től a Baptista Teológi-
ai Szeminárium (később Akadémia)
gyakorlati teológiai tanszékének veze-
tőjeként végezte. Országos közegyházi

A filoterápiával ismerkedhet-
tek meg a jelenlevők augusztus
16-án egyházunk székházának ta-
nácstermében. A Benczúr 31. Es-
tek programsorozat második al-
kalmán Bárányos Edit filozófus,
tréner, coach mutatta be a filozófia
gyakorlati, segítő alkalmazását a
pszichológia bizonyos válfajainak
segítségével.

A filoterápiának Németország-
ban és Amerikában van hagyomá-
nya, Magyarországon csupán né-
hányan foglalkoznak ezzel a tudo-
mányterülettel. Éppen ezért Edit
egyedi, önállóan kifejlesztett
módszertannal dolgozik. Célja,
hogy Magyarországon maradjon,
és az önismeretet, az öngondozást
mint priorizált emberi felelősséget
divatossá, vonzóvá tegye.

Ennek okán előadásában a
hangsúly a gyakorlaton volt, Edit
aktív együtt gondolkodásra és
belső munkára hívta a résztvevő-
ket, akik elsősorban lelkészek, if-
júsági vezetők, csoportvezetők
voltak. A filo terápia mint tudo-
mányterület behatárolása és rövid
ismertetése után Edit különböző
filozófusok eszmefuttatásainak a
mindennapi életben való alkalma-
zására hozott példákat az általa
kidolgozott módszertanból. Mind -
eközben arra kérte a hallgatósá-
got, hogy önmagukban elmerülve
is gondolkozzanak azon, mely
kérdésre mi a válaszuk. Ugyanis a
filoterápia egyik célja a saját vála-
szok meglelése. Elhangzottak
gondolatok többek között Heideg-
gertől, Marcus Aureliustól és Sartre-
tól is.

Az előadás után kialakult be-
szélgetésben Edit praxisát ismer-
hették meg jobban a jelenlevők,
személyes példákon keresztül
mutatta be, hogyan tud egy-egy
eszmét, filozófiai irányzatot út-
mutatásként hasznosítani saját
tréningjeiben, egyéni beszélgeté-
seiben, mindezt keresztény, hívő
emberként. A tartalmas este végén
mindenki azt a kérdést vitte haza
magával, amely leginkább megra-
gadta az előadás során, így a belső
munka tovább folytatódott és
folytatódhat mindenki gondolata-
iban.

Comenius Ház

Egy este 
a filoterápiáról

győri kornél laudációja 
a Spurgeon-díj átadása alkalmából

Tahi, 2016. augusztus 21. 
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Az írónő
gondolatai el-
sősorban a fia-
tal korosztály
azon egyedül -
álló hölgy tag-
jainak nyújta-
nak segítséget
akik szeretné-
nek társat ta-
lálni.  Kérdés,
hogyan élik

meg a páratlanság – remélhetőleg –
átmeneti időszakát. A mű olyan új
dimenziókat nyit, amelyek fényében
az egyedülállóság állapotához való
viszony pozitív irányba változhat.
Felhívja a figyelmet Isten jelenlétére
ebben a magányos állapotban is,
melynek során az Úr örökké tartó, a
jellemet formáló munkája nyilvánul
meg. Arra buzdít, hogy a külvilág el-
várásaival szemben ebben a helyzet-
ben is egyedül Isten akaratára figyel-
jen és Isten szeretetében bízzon az
ember. Carolyn Leutwiller szerint a
páratlanság állapota ugyanolyan
megpróbáltatás a hívő nő életében,
mint bármely más jellegű próbatétel.
A vele való megküzdésben a lélek
tisztul, a büszkeség elkopik, és az
alázat lesz úrrá a női lelken, amely
egyre mélyebb kapcsolatba kerül Jé-
zussal. A páratlanság időszaka a nő

életében – Isten ígéretének függvé-
nyében – egy átmeneti állapot. De mi
Isten ígérete? Isten azt mondta: „Nem
jó az embernek egyedül lenni, szerzek né-
ki segítőtársat, hozzá illőt.” (1Móz 2,18)
Ez az ígéret rejti azt a reménységet,
amelynek tudatában a kitartás ereje
meghatványozódhat. A párra várás
állapotát a szerző „várószobának”
nevezi. Ha erre a várószobára az
egyedülálló „várakozó”  úgy tekint,
mint életének Istentől való velejáró-
jára, akkor képessé válik a türelemre,
elfogadja a helyzetét, és alkalmazko-
dik hozzá. Kihasználja a „szabadsá-
gát” arra, hogy elmélyüljön az Úr
igéjében, hogy imaéletét fejlessze, és
hogy Istent szolgálja különféle mó-
dokon. Fokozatosan mások érdekeit
helyezi előtérbe szemben a sajátjai-
val. Nem a vágyaira koncentrál, ha-
nem Isten megismerésére és a vele
való kapcsolatának mélyítésére for-
dítja figyelmét és erőit. Megnyugvá-
sa lesz abban, hogy Isten akarata és
terve tökéletes. Reménye megnő,
hogy Isten országának keresésével
életének más részletei is kiegészül-
nek a hiányzó darabokkal. Hiszi,
hogy előbb-utóbb Isten ígérete alap-
ján az életének „kirakósjátékába” a
„férj” elem is belekerül. 

(Budapest: Harmat, 2016)
Murányi Anita

Kettős köszöntés 50. házassági
évfordulón: 1 menyegző, 3 házas-
pár. 50 évvel ezelőtt, 1966. július
28-án történt így Vésztőn. A Jakucs
családból 3 lány volt akkor meny-
asszony. 2016. augusztus első va-
sárnapján a gyülekezet előtt szólalt
meg a lelkipásztori köszöntés az
1Thessz 1,11–12 alapján Kiss Antal,
Jakucs Otília, illetve Pintér Lajos és
Jakucs Irén felé házassági évforduló-
juk alkalmából. Elhívó Urunk dicső-
üljön meg házasságukban.

Gyermekbemutatás: Az au-
gusztus 21-i délelőtti istentiszteletre
hozták el Szűcs Tamás és felesége,
Genovéva negyedik gyermeküket,
Johannát, hogy életére Urunk áldását
kérjük. Az áldáskérő imádság előtt a
lelkipásztori köszöntés a Lk 7,48–49
alapján hangzott. A gyerekek éneke
mellett a bibliakör vezetőinek nevé-
ben Gálné Erdész Orsolya az Ézs 43,1
alapján köszöntötte a hattagú Szűcs
családot.

Matuz József

Ünnepek Gyulán

Carolyn leutwiler
Páratlanság újraértelmezve

szolgálatát 1988-tól az egyház titkára-
ként, majd főtitkáraként végezte 1997-
ben történt lemondásáig. Aktivitását
több területen is hasznosította. Már
1962 óta tagja volt, egy ideig elnöke is
az egyház Történelmi Bizottságának.
Részt vett 1967-ben a baptista hitvallás
megalkotásában, majd 1974-ben an-
nak újrafogalmazásában.

Szerkesztője és sajtó alá rendezője
volt a Magyarországi Baptista Egyház
alapszabályainak és szervezeti és mű-
ködési szabályzatának. Közreműkö-
dött a Magyar Bibliatársulat munkája
során az 1996-ban megjelent új fordítá-
sú magyarázatos Biblia létrehozásá-
ban is. Miután megvált a főtitkári fel -
adattól, ismét gyülekezeti szolgálatot
vállalt. 1998–2005-ig Rákospalotán,

2005–2006-ig Fóton, 2007–2008-ig Gö-
döllőn, 2008–2010-ig újra Szegeden,
majd 2011–2015 között Nagykőrösön
végzett lelkipásztori szolgálatot. Évek
óta lelkesen szervezi és végzi egyhá-
zunk Külmissziói Bizottságának tagja-
ként a Vajdaságba irányuló anyaorszá-
gi missziót.

Ma ismét az újpesti gyülekezet tag-
ja, de mindmáig vállal igehirdetői
szolgálatokat. Szolgálati útjairól rend-
szeresen beszámol a gyülekezetnek.
Legutóbb arról beszélt, hogy már a 80-
on túl miért vállalja fel a fáradsággal
járó szolgálatokat. A lelkimunkás is
érezhet „elvonási tüneteket” – mond-
ta, hiszen egy életen át végzett szolgá-
lata „csontjába rekesztett tűz”.

Marosi Nagy Lajos
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A hónAP igéje
„Bölcsesség építi a házat, értelem

szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a
szobákat mindenféle drága és kedves
értékkel.” (Péld 23,3-4)

A hónAP gondolAtA
Azt gondolhatnánk, hogy a

mai társadalomban háttérbe szo-
rult a tudásalapú minősítés, és
azok kerülnek reflektorfénybe, ki-
emelt helyekre, akik jól „el tudják
adni” magukat. Ez részben igaz,
és legtöbbször csak ideig-óráig
működtethető. Figyeljük meg azo-
kat, akik hosszú távon megbe-
csültséget élveznek: ők valódi
szakértői az adott témának. Mé-
lyedjünk el abban, amivel foglal-
kozunk, soha ne elégedjünk meg a
felületességgel. Különösen legyen
igaz ez, ha Isten dolgaival foglala-
toskodunk. Tudatosan mélyítsük
ismereteinket a bibliai kijelenté-
sekkel kapcsolatosan, kössük ösz-
sze azokat a mindennapokban fel-
lelhető információkkal, legyünk
naprakészek a társadalmi folya-
matokat illetően. Legyenek érté-
kes gondolataink, megoldásaink,
válaszaink önmagunk, családunk,
illetve a környezetünkben élő em-
berek számára.

A hónAP kérdéSei
Elmondhatják-e rólam a kör-

nyezetemben élők, hogy mun-
kámban az egyik legkiválóbb
szakember vagyok (legyen szó
bármilyen foglalkozásról)? Tu-
dok-e értéket vinni mindazokba a
tevékenységekbe, amelyekkel fog-
lalkozom, vagy csak „letudni”
akarom azokat? Hogyan képzem
magam nap mint nap? Milyen te-
rületeken rendelkezem naprakész
információkkal, és melyek azok,
ahol még fejlődnöm kell? Mit te-
szek konkrétan ezért a fejlődésért?

A hónAP imájA
Uram, kérlek figyelmeztess min-

dig, hogy melyek azok a területek,
ahol fejlődnöm, változnom kell. Se-
gíts, hogy kiválóságra törekedjek az
élet minden területén, hogy ne kelljen
szégyenkezned miattam! Ámen.

2016 az értékek éve
szeptemberi témája: 

értékünk: az ismeret 
és a megértés

125 éve alakult meg Békésen a
baptista gyülekezet. Ebből az alka-
lomból 2016. október 8-án és 9-én a
Békésről származottak testvéri ta-
lálkozóját és a 125 évre emlékező
hálaadó ünnepét szervezi a gyüle-
kezet.

Hívunk és várunk minden Bé-
késről származó testvért, mindenkit,
aki a békési gyülekezettel hosszabb-
rövidebb ideig kapcsolatban volt,
akik szeretnének a mai békési gyüle-
kezet tagjaival együtt emlékezni a
múlt eseményeire, áldásaira, és kö-
zösségben, hálaadással együtt ünne-
pelni Urunk színe előtt.

A szervezés zökkenőmentes lebo-
nyolítása érdekében minden részt
venni szándékozót kérünk, hogy a
gyülekezet honlapján vagy a közössé-
gi oldalán (esetleg telefonon: +36 30
466 0288 – Mike Jenő) szeptember 5-ig
jelezze részvételi szándékát.

Tervezett programunk
2016. október 8., szombat
14.00 Emlékkiállítás megnyitója
15.00 Fórumbeszélgetés Békésről 

származó lelkimunkásokkal
17.00 Hálaadó istentisztelet 

a 125 évért

2016. október 9., vasárnap
9.30 Imaközösség és hálaadó 

istentisztelet
12.00 Közös ebéd
14.00 Megemlékezés Soós testvérre 

a Malomvégi temetőben
15.00 Hálaadó istentisztelet
17.00 Szeretetvendégség

Jelentkezés: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeDSyJwz
0_KokoA4LuPkXX2iOPfGxPghN71ix
N8uXyTUAlMHA/viewform

Szeretettel: a békési gyülekezet

125 éve alakult meg Békésen a baptista gyülekezet

Miután a 900-at megközelítő isme-
rősre „tettem” szert, vagyis ennyien
bejelöltük, hogy ismerjük, szeretjük
egymást, legyen az családi, rokoni, ba-
ráti, munkahelyi ismeretség, egyik éj-
szaka elgondolkodtam valamin.

Valóban, az évek alatt ennyien tet-
tük meg azt a lépést, hogy vagy én
vagy ők megjelöltük egymást a világ
nagy tengerében, hogy vagy összeköt
a fenti kötelékből valamelyik, vagy
akár egy húron pendülés irodalom-
ban, művészetekben, politikában, gon-
dolkodásban.

Egyszer csak arra a döntésre jutot-
tam, hogy kíváncsiságból elkezdem
törölni azokat, akik az évek folyamán
semmiféle jelét nem adták kapcsolat-
felvételnek, s azon túl, hogy valami-
lyen vonatkozásban ismerjük egy-
mást, nemigen hangolunk egymás éle-
tére, vágyaira, törekveséire.

Elsőként töröltem azokat, akik már
nem tartoztak az élők sorába, ugyanis
a rendszer bent tartja azok adatait is,
akik már elhunytak. Utána következ-
tek azok, akik soha semmilyen formá-
ban nem adnak véleményükről jelet.
Így haladtam, s éjfélre már több száz
nevet töröltem.

Másnap felkelve folytattam azok-
kal az „ismerősökkel”, akikkel több -
évente találkozom valamilyen esemé-
nyen. Követték azok, akik ismertek
szakma szerint, de valójában azon kí-
vül, hogy a nevünket bejelöltük, sem-
miféle véleményt nem nyilvánítottunk
egymás gondolatairól.

Közel 800 nevet töröltem, s arra
voltam kíváncsi, hogy vajon attól a
naptól mi fog megváltozni az életem-
ben. Nos, ha nagyon rossz ezután,
még mindig felkattinthatom e neve-
ket, s visszarendezhetem az eredeti ál-
lapotot.

Hát, bizony nem változott meg
semmi. Talán csak egy név bukkant
fel, aki bejelölt ismerősként...

Nem lett rosszabb semmi, minden
ugyanúgy haladt tovább, ugyanúgy
fel kellett kelnem, s a munkahelyemre
bemenni, minden ugyanúgy ment to-
vább, mint eleddig.

Azóta is megosztom gondolatai-
mat, s a régi ismerős nevek bejelölik
azokat az idézeteket, cikkeket, ame-
lyek közösek bennünk.

Akkor hát mivel lettem szegé-
nyebb?

Dr. Nagy Imre

A virtuális valóság


