
BékehírnökBékehírnök
2016. szeptember 11. ALAPÍTÁSI ÉV: 1895 CX. ÉVF. 37. SZÁM

A héT igé je
„Mert ahogyan a test egy, bár sok

tagja van, de a test valamennyi tagja,
noha sokan vannak, mégis egy test,
ugyanúgy a Krisztus is.” (1Kor
12,12)

A héT gon do lA TA
A keresztény egység alapja a hí-

vők Szentlélekkel való közössége.
Az Úr gyülekezete tagjainak külön-
bözősége a megtérésben és az újjá-
születésben többé már nem a közös-
ség megosztó, szétválasztó tényező-
je, hanem képessé válás a sokrétű
szolgálat végzésére. Az egyéni sajá-
tosságok Isten kezében a képessé-
gek és készségek gazdagságává vál-
nak, aminek következtében a Lélek
uralma alatt élő gyülekezet alkal-
massá formálódik a legkülönfélébb
szolgálatok kihívásainak vállalására
is, hiszen tagjai között mindennek
ott van a fedezete. Egyiket az Úr
Lelke vigasztalásra teszi képessé, a
másikat intésre, a harmadikat az
evangélium hirdetésének készségé-
vel ruházza fel, és így tovább. Ez
már nem egyes személyek egyéni
bravúrja, hanem a közösség egészé-
nek áldott megnyilvánulása, és ezt a
közösséget Krisztus-testnek neve-
zik. A láthatatlan Krisztus a látható
tagjaiban mutatja meg cselekvő ak-
tivitását, isteni hatalmát és csodáit.
Aki e közösségben önmagára akar-
ná irányítani a figyelmet, hogy hír-
nevet, elismerést szerezzen, az
Krisztustól lopná el a dicsőséget. Ez
az egység rombolása volna, de mi
megélni és építeni hívattunk ezt a
krisztusi egységet. (Lukács Tamás)

A héT gyAkorlATA
Mit tudunk tenni ezen a héten

testvéreinkért? Tegyük meg!

A héT imájA
Nevelj minket szent egységre,
Mint Atyáddal egy te vagy,
Míg eggyé lesz benned végre
Minden szív az ég alatt...
(N. L. Zinzendorf)

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

He ti út mu ta tóA Baptista Szeretetszolgálat au-
gusztus 25-én, csütörtökön nyolcadik
alkalommal rendezett országos oktatá-
si konferenciát. A segélyszervezet
fenntartásában a 2016–2017-es tanév-
ben 17 500 tanuló kezdi meg tanulmá-
nyait 59 baptista általános iskolában,
szakképzést nyújtó középiskolában
vagy gimnáziumban.

Papp János, a Magyarországi Bap-
tista Egyház elnöke köszöntötte a kon-
ferencia résztvevőit. „Neveld a gyer-
meket a neki megfelelő módon, ha
megöregszik, akkor sem tér el attól”,
idézett a Példabeszédekből, s idézett
diákéveinek személyes élményeiből az
egyházelnök. Arról beszélt, a pedagó-
gusok új tanévre készülnek, rengeteg
új kihívás és mindenféle helyzet adó-
dik majd, sok olyan hétköznapi pilla-
nat, amiben nincs semmi szent, semmi
lelki, sokszor még csak emelkedettség
sincs. Mégis, valahol fel kell tudni néz-
ni, hiszen a nekünk adatott kegyelem
szerint különböző ajándékaink van-
nak: az is egy ajándék, ha a tanító a ta-
nítás szolgálatában munkálkodhat. A
buzdító pedig a buzdítás szolgálatá-
ban, márpedig jó lenne, ha minden kis-
gyerek körül ott lennének a buzdítók,
például elsősorban a szülők. „Mi ezért
imádkozunk”, mondta Papp János, s
hozzátette, az elöljáró, azaz a fenntartó
dolga, hogy igyekezetével mindent
megtegyen azért, hogy a tanító mun-
káját, szolgálatát a lehető legjobban tá-
mogassa. Azért is, hogy „Isten és ma-
gunk felé a legjobban el tudjunk szá-

molni a lehetőséggel, amit kaptunk”.
Papp János imával zárta szavait.

Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszol-
gálat Egyházi Jogi Személy oktatási
igazgatója bejelentette: újabb intéz-
ménnyel bővült az ötödik tanévét kez-
dő baptista nevelés-oktatás hálózatá-
nak köre, majd személyi változások-
ról, kinevezésekről tájékoztatott. „Ne
annak örüljünk, hogy máshol rosz-
szabb: próbáljunk még jobbak lenni a
mi intézményeinkben!”, szólított fel
Szabó Csaba, aztán beszámolt a finan-
szírozás és a tanulói létszám alakulásá-
ról. Szólt arról, hogy nem tudható, mi
a terve a kormánynak, és milyen válto-
zások következnek, azaz pontosan mi-
nek kell megfelelni. Ezért sok a bi-
zonytalanság, „ilyen szempontból a
gödör alján vagyunk”, de meg kell ta-
lálni a változtatás legjobb módját, és ha
szükséges, ki kell alakítani egy új szo-
kásrendet. Az iskolák költségvetése
nem lesz, mert nem lehet több, szögez-
te le az igazgató, hiszen a kötelező bér-
emeléseket meg kell adni. Hozzátette,
az intézmények gazdaságos működé-
séért az intézményvezető a felelős.
„Kezdünk igazi csapatként, egység-
ként működni, s ez hihetetlen nagy
erő, ennek tovább kell erősödnie: tud-
nia kell minden intézményvezetőnek,
hogy gondjai megoldásában mindig
számíthat segítségre. Mert gondok
lesznek”, utalt a már említett bizonyta-
lansági tényezőkre az igazgató.

Továbbra is hittel és szakértelemmel!

(Folytatás a 277. oldalon)
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w Szeptember 17-én, szomba-
ton 10–14 óráig a Lepramisszió
szeretettel várja munkatársait, tá-
mogatóit és az érdeklődőket őszi
műsoros délelőttjére az Újpest,
Belsővárosi Református Gyüleke-
zeti Terembe (IV., Szent István tér
24., a 3-as metró újpesti végállomá-
sához egészen közel, az újpesti Vá-
rosháza mellett). A műsor keretében
rövid közgyűlésre is sor kerül. 

w Szeptember 18-án, vasárnap
17 órai kezdettel zsoltárestre kerül
sor az Ars Sacra fesztivál kereté-
ben a Wesselényi Utcai Baptista
Imaházban (Wesselényi u. 53.).
Zsoltármondó, -felolvasó és -éneklő

estünk célja Isten dicsőítése és egy-
más építése. Az est folyamán bibliai
és mai zsoltárok hangzanak fel több
generáció közreműködésével, több-
féle stílus és művészeti forma meg-
jelenítésével. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk! További infor-
máció: 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.
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”.

2016. június 12-én – ki tudja, há-
nyadszor – Szabadkára indultam,
hogy a hallható igével, a prédikáció-
val, és a látható igével, az úrvacsorá-
val szolgáljak testvéreimnek.

Magyarország déli határától né-
hány kilométernyi autóúttal érhető el
a kétnyelvű – szerb–magyar – sza-
badkai gyülekezet. Közelebb esik
egyik testvérvárosához, Szegedhez,
mint például annak egyik állomása, a
szentesi gyülekezet. Ennek ellenére
alig tudunk valamit a Vajdaság regio-
nális központjában működő szabad-
kai közösségről. Például azt sem,
hogy e gyülekezetnek minden adott-
sága meglenne ahhoz, hogy mostanra
a délvidéki baptista misszió „Antió -
khiájává” (vö. ApCsel 13,1–3) nője ki
magát. Ha ez elmaradt, annak elsőd-
leges oka az, hogy e szerep vállalásá-
ra senki sem bátorította ezt az 1922
óta létező, valamikor még teljesen
magyar gyülekezetet.

Az elmúlt évtizedekben a szabad-
kai gyülekezet összetétele jelentősen
megváltozott. Gyakorlatilag alacsony
átlagéletkorú tagságból álló szerb
gyülekezetté vált. A magyarok száma
még most is jelentős, de ők inkább az
idősebb korosztályt alkotják.

A szabadkai gyülekezetnek hosz-
szabb ideje nincs saját lelkipásztora.
Az igemagyarázatot – főleg hétköz-
nap – az erre alkalmas gyülekezeti ta-
gok vállalják. Ezen kívül a legjelentő-
sebb a „Szívvel a Vajdaságért” misz-
szió keretében havonta két vasárnap
is ide kiküldött magyarországi és ro-
mániai magyar ajkú igeszólók prédi-
kálása. Gyakran érkeznek még alkal-
mi szolgálattevők a szomszédos
szerb gyülekezetekből és Horvátor-
szágból is.

A sokszínű külső missziót is foly-
tató gyülekezet nemzetiségi összeté-
teléből következik, hogy megmozdu-

lásai többnyire a szerbül beszélőket
veszik célba, bár vannak esetenként
próbálkozásaik magyarul értő polgár-
társaik felé is. A különféle szolgálatok
nyelvi irányultságának arányán – sze-
rintem – kívánatos lenne változtatni,
és ez a város nemzetiségi összetétele
alapján lehetséges is. A 2011-ben ké-
szült népszámlálás a szabadkai agg-
lomerációban húsz nemzetiséget so-
rol fel. Ezek közül meghatározó a
magyar (~38%) és a szerb (~24%).
Számottevő még a horvát és a bunye-
vác (~11-11%). A nemzetiségi összeté-
telhez illeszkedően a szabadkai felső-
oktatásban számottevő szerepe van a
kizárólag magyar nyelvű intézmé-
nyeknek is.

Mindent mérlegelve be kellett lát-
nom, hogy a kétnyelvű szabadkai
gyülekezet mintegy negyven tagjával
most még nem képes egy ilyen, a ma-
gyarul értőket is megcélzó tevékeny-
ségbővítésre. Alkalmi misszionáriu-
sok látogatásával sem oldható meg ez
a rendszeres és folyamatos fáradozást
igénylő feladat. Már-már falba ütköz-
tem, és ekkor találkoztam Sipos Márk
testvérrel, az evangéliumot elsősor-
ban egyetemisták körében terjesztő
Szegedi Új Remény Baptista Gyüleke-
zet vezetőjével. Tőle megtudtam,
hogy a gyülekezetükhöz tartozó újjá-
született vajdasági diákok vágya az,
hogy hazájukba rendszeresen vissza-
látogatva megszólítsák az evangéli-
ummal elsősorban magyarul (is) értő
honfi-, de főleg kortársaikat. Ennek
kereteit keresik is már jó ideje. E gon-
dolat nem hagyott nyugodni. El is ha-
tároztam, hogy mihamar a szabadkai
gyülekezet testvérisége elé is tárom.
Az alkalom ez év június 12-én jött el,
de előbb szembesülnöm kellett egy
csodával.

Mi volt ez a csoda? Egy épülőfél-
ben lévő új szabadkai imaház. Ami-

Szabadkáról értelemmel és lélekkelPROGRAMAJÁNLÓ

Az épülő szabadkai imaház látványterve
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A magyar Baptista Szeretet-
szolgálat washingtoni irodája a
USAID támogatásával vietnami
mozgássérült gyermekek gondo-
zását kezdi meg – mondta el az
MTI-nek Washingtonban Szenczy
Sándor, a segélyszervezet vezetője.

A magyar Baptista Szeretet-
szolgálat nemrégiben nyitotta
meg washingtoni irodáját, s egy
vietnami partnerszervezettel kö-
zösen máris elnyerték a USAID tá-
mogatását a Vietnam déli vidéke-
in megvalósítandó jótékonysági
programhoz. A program kereté-
ben két magyar szakember utazik
Vietnam Tay Ninh tartományába,
hogy ottani mozgássérült gyerme-
kek fejlesztésével és gondozóik
oktatásával foglalkozzanak. A vi-
lághírű magyar Pető-módszert al-
kalmazó két szakember, Szenczy
Katalin és Szilágyi Lilla a napokban
utaznak Vietnamba.

A Baptista Szeretetszolgálat
munkatársai 2006 óta számos al-
kalommal dolgoztak mozgássé-
rült gyermekekkel a délkelet-ázsi-
ai országban, s eddig több mint
kilencven tanárt és gondozót ké-
peztek ki. Emellett létrehoztak –
vagy továbbfejlesztettek – tíz
mozgásfejlesztő központot Hanoi-
ban és az ország egyik északi tar-
tományában. Ehhez – a saját forrá-
sokon kívül – az Európai Unió és a
magyar külügyminisztérium is se-
gítséget nyújtott.

Forrás: MTI

A Baptista Szeretet-
szolgálat a vietnami 
mozgássérültekért

Szenczy Sándor, a Baptista Szeretet-
szolgálat elnöke külföldről, a világháló
segítségével csatlakozott a konferenci-
ához. Több más mellett azt mondta,
november 6-án közös hálaadó ünnep-
re hívja az oktatási intézmények dol-
gozóit és tanulóit a Budapest Arénába
annak örömére, hogy idén lett 20 éves
az intézményfenntartó segélyszerve-
zet. „A Biblia arra tanít, szükséges,
hogy legyenek ünnepeink, szükséges,
hogy tudjunk ünnepelni...” A napi
küzdelmekről is szólt, például arról a
célról, hogy duplájára emelkedjen a
szakképzési keretlétszám, és arról,
hogy a fejlődés hosszú távon jól ter-
vezhető legyen, miközben elismerésre
méltó eredményként túljelentkezések
jellemzik az intézményeket. „A mun-
ka, amit együtt elkezdtünk, teljesedjék
ki annak érdekében, hogy boldog és
kiművelt emberpalánták kerüljenek ki
iskoláinkból. Azt kívánom, továbbra is
legyen erőnk, hitünk és szakértel-
münk ahhoz, hogy a baptista iskola
maradjon több, mint iskola!”, zárta
szavait.

Az oktatási konferencia előadói
voltak (az elhangzás sorrendjében):
Háló Gyula, a Magyarországi Baptista
Egyház kommunikációs igazgatója
(egyházi programok); Révész Szilvia, a
Baptista Szeretetszolgálat kommuni-
kációs igazgatója; Gál Dávid nemzetkö-
zi igazgató (eseményeink a 2016-os év-

ben); Nagy Endre oktatásiigazgató-he-
lyettes (a hatósági eljárások változá-
sai); Molnár László tanügyigazgatási
igazgatóhelyettes (fegyelmező intéz-
kedések, fegyelmi eljárások); Majorosi
Györgyné dunántúli, Szász Veronika Du-
nán inneni területi igazgató (intéz-
ményvezetői minősítések, vezetői tan-
felügyeletek tapasztalatai fenntartói
szemmel); Oros Róza, a Baptista Tehet-
ségtanács megbízott elnöke (tehetség-
gondozás, tehetségtanács); Dula Borbá-
la, a Kőrösi-gimnázium jogi igazgató-
helyettese (tantervfejlesztés); Görömbei
Zoltán, a Kölcsey általános iskola igaz-
gatója (a pedagógusminősítések ta-
pasztalatai, változások); Szabó Csaba
oktatási igazgató (az új tanév új dol-
gai); Steiner József és Durkó István misz-
sziói igazgató (iskolalelkészi szolgá-
lat); Almási Tibor, a Baptista Teológiai
Akadémia rektora, tanszékvezető
egyetemi tanár (tanévnyitó istentiszte-
let). A konferencia befejező részében
Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat
ügyvezető igazgatója is szólt a tanács-
kozókhoz, majd a konferencia a szak-
képzés szervezési, a gyakorlati képzés
jogszabályi változásairól szóló szek-
cióüléssel zárult, ennek levezetője
Sramkó Magdolna, a Mesterlevél Kft.
ügyvezető igazgatója volt.

A rendezvényen három iskolalel-
készt avattak fel.

Forrás: bapistasegely.hu

Továbbra is hittel és szakértelemmel! – Folytatás a címoldalról

kor a szabadkai testvérek kölcsönhe-
lyiségben megtartott úrvacsorai isten-
tisztelete után visszasétáltunk a gyü-
lekezet által 1954 óta birtokolt, a Zrí-
nyi és Frangepán utca 7. szám alatti
telekhez, nem akartam hinni a sze-
memnek. Eltűnt a sok betegségtől
szenvedő – bár így is sok áldás hely-
színeként megismert – régi épület, és
a helyén megláthattuk és bejárhattuk
a tervezett korszerű és célszerű gyüle-
kezeti háznak a lendületes munka
gyümölcseként már felépült első
szintjét. A tervrajz és a látványterv
alapján pedig elképzelhettük a tető-
térben még ezután elkészítendő sok-
célú helyiségeket.

A bejárás vége felé lelkes kísérőim
elé tártam Sipos Márk testvér és szer-
biai társai Szabadkához kapcsolódó
lelki látását. A hatás várakozáson fe-
lüli volt. Nemcsak üdvözölték a sza-
badkai gyülekezettel párhuzamosan
működő, sajátos célterületű misszió le-
hetőségét, hanem a készülő gyüleke-
zeti házban némelyek már mutatták
is az esetleges vendégcsoport-foglal-
kozások elképzelt helyét.

Hogy mi lesz a továbbiakban? A
reményteli kapcsolat alapjainak lera-
kását elvégezhettem az Úr segítségé-
vel. A folytatás, a részletek kidolgozá-
sa, a majdani egymást támogató mű-
ködés a szabadkai gyülekezet és a
szegedi Új Remény gyülekezet hitén,
szeretetén és bölcsességén múlik.

Közben természetesen nem feled-
kezhetünk meg az új gyülekezeti ház
hitben elkezdett és hitben folytatandó
építéséről. Számomra megható volt
az, hogy bár pontos kimutatásuk van
a terv egyes lépéseiről és a melléjük
rendelt még meg nem lévő tetemes
összegekről, a szabadkai testvérek
nem ezt rakták útravalóként lelki ba-
tyumba, hanem a magatartásukból
sugárzó hitet, mely az Izsák föláldo-
zására készülő Ábrahám szavára rí-
melt: „Isten majd gondoskodik” (1Móz
18,8).

Hogy lelki és anyagi vonatkozású
hitük életképes maradjon, álljunk sza-
badkai testvéreink mellé együttérzé-
sünkkel és közbenjáró imádságaink-
kal.

Győri Kornél

w A dombóvári imaház szom-
szédságában egy nagy udvarral és
kerttel rendelkező, 55 éve épült
ház melléképületekkel eladó. Ér-
deklődni lehet: Reichert Márta, +36
20 583 6816.

w Kiadó lakás Budafokon! 2
szoba összkomfortos, bútorozott
lakás jó közlekedéssel (4-es metró
Kelenföld végállomásától a 250-es
autóbusszal 10 percre) 4 fő részére
kiadó 35.000 Ft/fő (rezsivel
együtt) szeptembertől. Érdeklőd-
ni a 06-20-886-8321 telefonszámon
lehet.

h i r d e T é s e k
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Részlet Berczelédi Zsolt iskolaigaz-
gatónak a baptista iskolák augusztus
29-i országos tanévnyitóján elhangzott
beszédéből.

Világunkban a társadalmakat
működtető alapértékek egyre in-
kább eltolódnak, egyre nagyobb
méretet ölt az elszegényedés, egyre
nagyobb űr keletkezik a gazdagok
és a szegények között, és sajnos, ez-
zel párhuzamosan egyre szélesebb
körben uralkodnak szélsőséges né-
zetek és tettek. Egyre önzőbb vilá-
got élünk, egymás problémáira egy-
re kevésbé vagyunk nyitottak. Kizá-
rólag a mára koncentrálunk, a saját
jelenünkre, és nem gondolunk arra,
hogy mi lesz a jövőben a világ és
benne gyermekeink sorsa. Holnap-
jukat sokszor eladjuk egy mobiltele-
fonért, egy látszólag jól fizető mun-
kahelyért, egy látszatvilág látszater-
kölcseinek látszatigazságaiért. 

Olyan világban élünk, ahol egy
szappanopera könnyeket csal a sze-
münkbe, ugyanakkor egy haldokló
vagy éhező ember mellett elme-
gyünk az utcán. Vagyonokat köl-
tünk online webáruházakban, mé-
diára, jósra vagy valóságshow-kra,
de sajnáljuk a fillért egy rászoruló-
tól. Nem látunk, nem hallunk és
nem értjük meg a dolgokat. Mert
bár képesek vagyunk elképzelni,
milyen a végzet, de képtelenek va-
gyunk elképzelni, milyen lenne a je-
len, ha nem önmagunkkal, a saját
igényeinkkel, vágyainkkal foglal-
koznánk, hanem azzal a jövővel,
amiért felelősséggel tartozunk.

Talán pont ezért mai világunk-
ban az iskola szerepe és jelentősége
sokkal nagyobb, mint korábban bár-
mikor. Utat, alternatívát kell mutat-
ni ebben a megtévedt világban,
hogy érdeklődő, szociálisan elköte-
lezett, a társadalom irányában nyi-
tott, a társadalom problémáira érzé-
keny, felelősséget vállalni képes fel-
nőttekké váljatok, akik képesek
majdan egy jobb és békésebb világ-
rend kialakulásához hozzájárulni.

Célunk az, hogy a különböző
nemzetközi programjainkon, illetve
kapcsolatainkon keresztül külföldi
iskolákkal, szervezetekkel együtt-
működve felelősségteljes, környe-
zettudatos, aktív-együttműködő,
előítéletektől mentes, más kultúrák-

(Folytatás a következő oldalon)

A sort dr. Hubmayer Baltazár és
felesége, Hüglein Erzsébet folytatta
ifj. Tőtős János, a verőcei gyülekezet
pásztora és felesége, Tőtős Mária
megjelenítésével.

Dr. Hubmayer Baltazár: „Dr.
Hub mayer Baltazár vagyok. Az Úr
1481. esztendejében jöttem világra
Németország déli részén, Fried -
burgban. Szüleim nagyon szegé-
nyek voltak. A felemelkedés egyet-
len esélye a tanulás volt, és nekem
jól fogott az eszem, és addig tanul-
tam, míg eljutottam a freiburgi
egyetemre, ahol a teológia doktora
lettem. Azt tettem, amit bárki tett
volna ekkor a helyemben, hogy pá-
lyája felfelé íveljen. Egyetemi tanár,
majd a Duna-parti Regensburg szé-
kesegyházának szónoka lettem. Ma
már szégyellem, de akkor még –
ahogy a többi paptársam is – a zsi-
dók ellen hecceltük a hallgatósá-
got. Beszédem hatására rombolták
le a regensburgi zsidók zsinagógá-
ját, és építették helyére a »Szép Má-
riához« nevű kápolnát. De az Úr
1523. esztendejében valami nagyon
megváltozott bennem és körülöt-
tem. Ekkor olvastam Luther és
Zwingli írásait, és ennek hatására a
Szentírás felé fordultam. A refor-
mátori gondolatok átjárták a szí-
vem és az elmém. Ekkor lettünk
Zwinglivel barátokká. Ez a barát-
ság oda vezetett, hogy elvették a
katedrámat, elbocsátottak állásom-
ból, de nekem teljesen megfelelt az
a kis Rajna-parti Walds hut is, ahol
egyszerű plébánosként megtűrtek.
Az itt töltött évek alatt teljes egé-
szében csatlakoztam Zwingli re-
formmozgalmához. És szinte az
egész város protestánssá lett. A ka-
tolikus egyháztól való végleges el-
szakadásomat 1524-ben pecsétel-
tem meg, amikor feleségül vettem
Hüglein Erzsébetet. Időközben
kapcsolatba kerültem a zürichi
anabaptista vezetőkkel is. A házas-
ságkötésemet követő évben döntő
változás következett be az életem-
ben, miután végleg elfogadtam az
anabaptisták álláspontját a hitvalló
keresztség kérdésében. Ez év hús-
vétján merítkeztem be a Rajnában.
Példámat később sokan követték,
és híveim közül mintegy három-
száz főt meríthettem be. A világ
azonban nagyot fordult a tengelye
körül. Nyomorult életű parasztok
ragadtak fegyvert, büszke urak

menekültek, és nehéz volt a békes-
ségre igyekvők boldogságát átélni
a mindennapokban. Új hazám a
Habsburgok birtoka lett, akik vérdí-
jat tűztek ki a fejemre, és menekül-
nöm kellett. Betegen a barátomhoz,
Zwinglihez menekültem, ahol
megdöbbenésemre megaláztatás-
ban és csalódásban lett részem. Ő
nem fogadván el a bemerítés igaz -
ságát ellenségemmé lett. Megkí-
noztatott és arra kényszerített,
hogy vonjam vissza tanításaimat.
Én pedig – bár ne kellene ezt mon-
danom – megtettem. Soha semmit
nem szégyelltem ennyire, mint
most azt a pillanatot, amikor en-
gedtem megkínzóimnak. De kije-
lentem, hogy arról, amit ott és ak-
kor gyáván visszavontam, most
Krisztus erejéből és kegyelme alatt
tanúságot teszek, a felnőttek ke-
resztsége, a megtérés és az újjászü-
letés nélkülözhetetlensége mellett.
Isten kegyelmes volt hozzám, és
eddigi életem legszebb éveit hozta
el számomra. De erről hadd szóljon
valamit Erzsébet is.”

Hüglein Erzsébet (dr. Hub ma -
yer Baltazár felesége): „Olyan jó az
Isten! Mindazok után, amit átél-
tünk Baltazárral, életünk hihetetlen
fordulatot vett. Ma a gyönyörű
Morvaországban élünk, Nikols -
burg várában, ahol – még ma is alig
hiszem, pedig igaz – férjem a vár
urát és unokaöccsét is alámerítette
hitük megvallása után! És nem kell

„olyan lesz a jövő...” Hithőseink Tahiban 2.
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ra, hagyományokra, értékekre nyi-
tott, kreatívan gondolkodó, etikus
döntéseket meghozni képes felnőt-
tekké neveljünk benneteket. Fon-
tosnak tartjuk, hogy erre a nyitott
gondolkodásra, kooperációra több
nyelven is képessé váljatok, hisz a
különböző kultúrákat legjobban az
idegen nyelv segítségével ismerheti-
tek meg csak igazán. Fontos, hogy
megtanuljátok, hogy az egyént, a
közösséget, a másik fél véleményét,
nézőpontját tisztelni kell, ugyanak-
kor azt is, hogy saját álláspontoto-
kat, meggyőződéseteket képesek le-
gyetek megvédeni, szükség esetén
azokat rugalmasan alakítani.

Szeretnénk bennetek a tudás vá-
gyát felkelteni, az élethosszig tartó
tanulás szépségeit, kihívásait és fon-
tosságát megismertetni veletek, kí-
váncsivá, motiválttá tenni bennete-
ket a minket körülvevő világ össze-
függéseinek a megismerésére és
megértésére. Lényegesnek tartjuk,
hogy ezen értékek megvalósulásá-
hoz az amúgy is felpörgetett vilá-
gunkban iskolánknak nem bajnok-
képző tanfolyamnak vagy verseny-
istállónak kell lennie, ahol egyetlen
dolog számít, az individuális ered-
mény, a siker, hanem sokkal inkább
az életre felkészítő, az életnek szer-
ves részét alkotó térnek, biztonságot
jelentő kis szigetnek, ahol egy reális
világba történő kilépésre készítünk
fel benneteket, hogy később önálló
lábra állva, felelősségteljes, a világra
nyitott, gondolkodó, boldog, testi-
leg és lelkileg kiegyensúlyozott fel-
nőtté válhassatok. Tisztességre, ön-
tudatra, becsületre, kitartásra próbá-
lunk nevelni titeket, megtanítjuk
nektek, hogy érdektől vezérelt vi-
lágunkban hogyan lehet tisztessé-
gesen, érdektől mentesen, elvhű
módon boldogulni. Olyan szakrá-
lis értékeket szeretnénk közvetíte-
ni felétek, amelyekkel időtálló
módon képesek lesztek az életbe
kikerülve a jót a rossztól és annak
árnyalataitól megkülönböztetni.

Ezen terveink megvalósításához
széles körű társadalmi összefogásra
építünk, melyben az iskola vala-
mennyi szereplőjének szerepet kell
vállalnia. Ezért is törekszünk mun-
kánk során mind a szülői, mind pe-
dig iskolánk fenntartójával minél
szélesebb körű együttműködés ki-
alakítására. 

„Olyan lesz a jövő, amilyen a ma
iskolája.” (Szent-Györgyi Albert)

(Folytatás az előző oldalról)már bujdosnunk, faluról falura me-
nekülnünk. Itt Nikolsburban több
ezer lelket számlál a megtértek és
bemerítettek közössége. Baltazár
százakat merített már alá, és még
Bécsből is jönnek ide emberek,
hogy tanítását hallgathassák. Szin-
te nem is hinném, ha nem a saját
szememmel látnám. És drága fér-
jem taníthatja, vezetheti őket nagy
bölcsességével és alázatával. Látom
rajta, hogy sokszor mennyire bánt-
ják korábban hozott rossz döntései,
de annál jobban átérzi Isten kegyel-
mét, hogy ő ma ennek a csodának
aktív részese lehet. Látva példáját
én is szeretnék mindig hű lenni
Krisztushoz, minden körülmények
között. Nemcsak az ilyen szép na-
pokon, mint ez a mai, hanem akkor
is, ha nehezebbek jönnek. A Bécs-
ből érkező hírek, megvallom, aggo-
dalommal töltenek el mostanában.
A Magyar Királyság hadait tavaly
Mohácsnál szétverte a török. A
Habsburgok pedig a trónutódlás
játszmájában megszerezték a cseh
koronát. A férjem ellen kiadott elfo-
gatási parancs még mindig érvény-

ben van. De bízunk abban, aki éle-
tünk megváltója, hogy csak azt en-
gedi meg, ami az ő dicsőségét és a
mi javunkat szolgálja.”

Narrátor: „De eljött az a sötét
nap, amikor a Habsburgok rá tud-
ták kényszeríteni Leonhard von Liech-
tensteint, Nikolsburg urát, hogy ad-
ja ki nekik Hubmayert. Baltazárt és
Erzsébetet ezután Bécsbe szállítot-
ták, és annak közelében tartották
fogva. Hubmayert felesége jelenlé -
tében kínozták, de a felesége támo-
gatta őt és bátorította, hogy ne te-
gyen úgy, mint korábban, ne tagadja
meg hitét. A szenvedés még köze-
lebb vitte őt Krisztushoz. Végül
Hubmayert 1528. március 10-én
Bécsben máglyán elégették, felesé-
gét, Erzsébetet három nappal ké-
sőbb a Dunába fojtották. Fennma-
radt egy leírás Hubmayer Baltazár
kivégzéséről, amelyet egy teológiai
professzor jegyzett le, aki szemta-
núja volt a kivégzésnek. Miközben
a vesztőhelyre vezették, Hubmayer
különböző igékkel erősítette ma-
gát, és egészen a halálig hű maradt.
Amikor odaért a máglyához, letér-

delt egy rögre, felemelte a
tekintetét, és Istenéhez
szólt: »Kegyelmes Isten, adj
nekem türelmet, mint nagy
mártírjaidnak! Atyám, hálát
adok neked, hogy ma ki-
emelsz ebből a siralom-
völgyből. Nem félek a halál-
tól, mert hozzád mehetek.
Isten Báránya, aki elveszed
a világ bűneit, a te kezedbe
ajánlom lelkemet.« Amikor
összekötözött kezekkel és
lábakkal föltették a máglyá-
ra, és szakállába a hóhér
puskaport dörzsölt, azt
mondta neki: »Jó sokat te-
gyél!« Amikor már a szakál-
la és a haja is lángolt, felki-
áltott: »Jézus! Jézus!« Végül
aztán a füsttől megfulladt és
meghalt. Az imádságából
úgy tűnt, mint aki inkább
örült, mint szomorkodott
volna. Így végezte be földi
életét. Még 1524-ben fogal-
mazta meg azt a mondatot,
hogy az igazság halhatat-
lan. Ugyanekkor vetette pa-
pírra, hogy Krisztus nem
azért jött, hogy mészároljon,
gyilkoljon és öljön. Állást
foglalt az erőszak minden-
féle fajtája ellen, ami abban
a korban újdonságnak szá-
mított.” 

(Folytatjuk)



Egy féléves program keretében
egyházunk kommunikációs osztá-
lyán lehetőség nyílt öt fő számára
közfoglalkoztatotti státuszban tör-
ténő munkavégzésre. Olyan 25.
életévüket betöltött, középfokú
végzettséggel rendelkező nőket és
férfiakat várunk, akik készek az
egyház misszióját szolgálni munká-
jukkal. A munkavégzés budapesti
helyszínen történik. Jelentkezés, ér-
deklődés a comenuishaz@baptist.
hu e-mail-címen vagy a +36 20 886
0010-es telefonszámon. A féléves
projekt fel adata a tervezett buda-
pesti baptista kulturális és média-
centrum előkészítő munkája.

Kérjük a testvéreket, hívják fel a
gyülekezetben levő munkanélküli-
ek figyelmét erre a lehetőségre.

Felhívás regisztrált 
munkanélkülieknek!
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2016. augusztus 20., szombat 
Az államalapítás ünnepének elő-

estéjén ökumenikus könyörgést
szervezett nemzetünkért a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsa (MEÖT) a Budai Református
Egyházközség templomában.

„Azért jöttünk, hogy az ünnep elő-
estéjén az Úr Jézus Krisztusra tekint-
sünk, aki azt mondta magáról, hogy ő
az élet kenyere. Benne megerősödik
szent és áldott önazonosságunk” – kö-
szöntötte a magyarországi keresztény
egyházak vezetőit, a megjelent állami
méltóságokat és a gyülekezet tagjait
Steinbach József dunántúli református
püspök.

A MEÖT elnöke magyarságunkat
ránk bízatott drága kincsnek nevezte, s
hozzátette: először mindig azt kérik
rajtunk számon, amit kifejezetten ránk
bíztak. Mint mondta: Krisztusra te-
kintve reménykedhetünk abban, hogy
van jövőnk, munkánk nem hiábavaló,
s minden körülmények között gon-
doskodik testi szükségleteinkről, s az
örök életre táplálja lelkünket.

„Fontosak a hidak” – Gáncs Péter
evangélikus elnök-püspök köszön-
tőjében arról beszélt, hogy az évente
megtartott ökumenikus istentiszte-
let által szimbolikus híd épül a Duna
szemközti partszakaszán álló Or-
szágház felé.

„Ugyanakkor az ünnep előestéje
híd lehet a hétköznap és az ünnep kö-
zött is” – tette hozzá. Mint mondta: jól
tudjuk, mekkora szakadék tátonghat a
kettő között, ha csak ünnepnapokon
emlékezünk ezeréves keresztény gyö-
kereinkre, de a hétköznapokon Isten
nélkül cselekszünk.

Az igehirdetés szolgálatát Bo -
gárdi Szabó István dunamelléki refor-
mátus püspök végezte a 105. zsoltár
első öt verse alapján. A Zsinat lelké-
szi elnöke szerint az ezekben a ver-
sekben található felszólítások soro-
zatai „nagy titkokhoz vezetnek ben-
nünket”.

Ezen „szekvenciák” egyre inkább
Istenre fordítják a hangsúlyt: az ember
cselekedetei – dicséret, magasztalás,
zsoltározás, az istenkeresés – mellett
ott van az Isten nagy tetteinek hirdeté-
se, a dicsekedés az ő csodás dolgaival,
és végül egyetlen szó marad, az emlé-
kezés. A püspök szerint az emlékezés
mellett mindig megjelenik Isten kere-
sése és dicsérete, és a dicséret mellett
ott van az emlékezés arra, ahogyan
szabadító kegyelmét mutatja meg ne-
künk.

„Az emlékezés mellett az ünnep-
ben mindig jövőnket is kutatjuk – tette
hozzá. – Megmaradunk-e mi, magya-
rok a történelem nagy játéktábláján?”
Sokszor keressük a bizonytalanságban
a magabiztos szavakat magunk körül,
Bogárdi Szabó István emlékeztetett, ez
a zsoltár arról beszél, hogy fel kell kiál-
tanunk: „Mi lesz velünk tehát?” Aki
nem teszi fel ezt a kérdést, és nem ke-
resi Istent benne, csak üres közhelye-
ket lesz képes hangoztatni, nélküle a
könyörület szavai is könyörtelenek.

Az igehirdető szerint ezért szűkül-
nek ezek a felsorolások, ezért összpon-
tosul az állandó dicsérés, ujjongás egy
szóra: „Emlékezzetek!” Nekünk is em-
lékeznünk kell ezen az ünnepen is Is-
ten nagyságos dolgaira, hogy nemcsak
megáldotta, de meg is szánta a magyar
népet. „A zsoltár arról szól – fejezte be
igehirdetését a püspök –, hogy mi
rendszerint elvétjük a dolgot, de Isten
megtart, megszabadít, kivezet, életet
ad. Zengjétek az Úr nevét!”

Az istentisztelet végén a résztve-
vők az egyházak képviselőinek ve-
zetésével közösen imádkoztak a
nemzetért és vezetőiért, a minden-
napi kenyérért, a szenvedőkért, a
keresztények egységéért, majd Isten
áldását kérték az új kenyérre. Az al-
kalmon, melyen Kövér László házel-
nök is részt vett, a Légierő Zenekar
szolgált fúvós kísérettel.

Forrás: reformatus.hu
Fotók: Vargosz

Nyugat alkonya

Egy árnyék jön,
s pillája alól vihar:
susogó nádasként a házak, a fák,
az emberek.
Egy árnyék jön,
s kalapja vetül lábaidra:
nem takar be, temetni készül.
Egy árnyék jön,
most nyugodtan áll,
míg a koloncként ránőtt tombolás
szétveti világunk képkeretét.

Vedd fel kardigánod,
gombolkozz jól be,
s bújj el, kedvesem.

A tíruszi szoborhoz

Zokogj a romokon,
sirasd el gőgös éveid,
s az oktalan gonoszságot
temessék könnyeid a földbe!
Törd szét szoborléted,
porladjon el!
Hús-vér szívet dobogtass!
Ne építsd újra, mi összedőlt,
a bálványokat ne állítsd föl!
Pogány voltál,
éhezzen büszkeséged!
Indulj végre haza, palotádba,
hátha megleled utad!

Háló Gyula versei
2001. szeptember 9-i keltezéssel

emlékezünk...

híd a hétköznapok és az ünnep között

Bogárdi Szabó István dunamelléki
református püspök hirdette az igét

Steinbach József dunántúli református
püspök, a MEöT elnöke
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Tatabányán közel négy éve in-
dult el egy új gyülekezetplántálás
kezdeményezése egy néhány fős ön-
kéntes szolgálócsapattal és több
gyülekezet támogatásával. A cél az,
hogy a városban minél több ember
megismerje az evangéliumot, meg-
térjen, és így kialakuljon egy olyan
közösség, akik őszintén szeretik Is-
tent, egymást, és fontos számukra az
evangélium továbbadása. Az elmúlt
években Isten különleges módon
formálta és növelte a gyülekezetet.

Karajos Nikoletta nem hívő család-
ban nőtt fel, a Bibliát sem nagyon ol-
vasta sokáig. Volt férje édesanyján
keresztül hallott a tatabányai baptis-
tákról, és így kezdett el járni házi -
csoportokra. Az első alkalommal ép-
pen Máté 5,4-ről volt szó: „Boldogok,
akik sírnak, mert ők megvigasztaltat-
nak”, ez különösen sokat jelentett
Nikinek, mivel ekkoriban sok nehéz
körülmény, válás, bizonytalanság,
keserűség volt az életében.

Fokozatosan megértette, hogy
mekkora kegyelem Isten megbocsá-
tása, hiszen mivel Isten tökéletesen
igazságos, az ember a bűnössége és
lázadása miatt az ő haragját érde-
melné, de a jó hír az, hogy Isten tö-
kéletessége és igazságossága mellett

szerető és könyörületes is. Az örök
kárhozattól Jézus Krisztus mentett
meg minket, aki elszenvedte a jogos
büntetésünket helyettünk. „Hiszen
kegyelemből van üdvösségetek a hit ál-
tal, és ez nem tőletek van: Isten ajándé-
ka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se
dicsekedjék.” (Ef 2,8–9)

Ez valódi alapot adott számára
ahhoz, hogy ő is meg tudjon bocsá-
tani, ne vádolja magát sem, hanem
Isten gyermekeként az legyen élete
fő célja, hogy szeresse őt.

Niki 2016. július 10-én a tatai tó-
ban merítkezett be. Varga Attila, a
tatabányai gyülekezetplántálás ve-
zetője és Durkó István, a budaörsi
gyülekezet lelkipásztora vezették a
bemerítési alkalmat, ami azért is kü-
lönleges volt, mivel Nikinek sok
nem hívő rokona, ismerőse is eljött,
meghallgatta a bizonyságtételét, és
részt vett a bemerítésen.

Niki életének a változása és az
egész gyülekezet formálódása na-
gyon bátorító, mert Isten munkája
látszik benne, amiben továbbra is ér-
demes részt venni. „És végül, testvé-
reim, imádkozzatok értünk, hogy terjed-
jen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, aho-
gyan nálatok is.” (2Thessz 3,1)

Tóth Máté

Bemerítés a tatabányai
Új Kezdet gyülekezetben

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

SZIGETSZENTMIKLÓS: 2016
júniusában három alkalommal
énekelte a gyülekezet új sírhant
mellett: 

„Ha testben válni kell, 
az mélyen fáj nekünk...”

– Gere Pál június 2-án fokoza-
tos legyengülést követően 81.
életé vében adta vissza lelkét Te-
remtőjének. Pali bácsi – személyes
bizonysága szerint az Úrtól kapott
– villanyszerelő szakmáját gyü-
mölcsöztetve szolgált többek kö-
zött imaházunk építésekor is. Ün-
nepi közös étkezések főszakácsa,
az énekkar tagja, a gyülekezet
gondnoka volt éveken át.

– Debreceni István június 15-én,
életének 86. évében, hosszan viselt
betegség után fogadta Ura örök ha-
zába hívó szavát. Pista bácsi mint
vasárnapi iskolai tanító, ifjúsági ve-
zető, majd imaóra-vezető, igehirde-
tő, később avatott presbiter és gyüle-
kezetvezető állt az őrhelyén. Istentől
kapott zenei tehetségével szolgált a
Baptista Központi Énekkarban, a
gyülekezet ének- és zenekarában. 

– Fánczó Ferencné született
Torma Ilona 86 évesen, súlyosbo-
dó betegsége végén az Úrhoz köl-
tözött június 23-án. Az első „gyü-
lekezetünkben született” gyermek-
ként aktívan részt vett az ifjúság
munkájában. Ica néni később is
derűs és jó kedvű tagja volt a szá-
mára sokat jelentő gyülekezeti
közösségnek.

Búcsúzunk, 
„...de egyesít minket a hit, 
és menny felé megyünk”.

BIHARUGRA: Ama nemes harcot
megharcoltam... – hangzott augusztus
7-én a teljesen megtelt biharugrai
imaházban, ahol hálát adtunk elköl-
tözött testvérünk, id. Tóth Ele mér
életéért és szolgálatáért. Elemér test-
vér 86 évesen érhetett földi pályája
végére. Hisszük, hogy az Úr koronát
ad a hitben célba érkezőknek. Ezzel
az áldott reménységgel kívánunk vi-
gasztalást a gyászolóknak!

Durkó István budaörsi lelkipásztor, Karajos Nikoletta és Varga Attila, 
a tatabányai gyülekezetplántálás vezetője
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A következő történetemet is széltében-
hosszában beszövi Isten csodatévő szerete-
te. Ő tud rólunk, bárhol is vagyunk, és bár-
milyenek is lennének emberi szemmel néz-
ve a kilátásaink, ő képes cselekedni, mert
nála nincs lehetetlen!

Egy budapesti klinikán feküdtem
1994 augusztusában. Akkor már több
mint fél évet töltöttem kórházban.
Még januárban történt, hogy rosszul
lettem a munkahelyemen, és a házior-
vosom beutalt a zilahi kórházba. Kö-
vetkeztek a vizsgálatok. Rossz vér-
eredmény, rossz tünet... Diagnózist
szerettek volna felállítani, de nem tud-
tak. Több mint 100 db antibiotikumot
kaptam, semmi eredmény. Felszúrtak
kétszer a vesémbe (citoszkópiai vizs-
gálat) eredménytelenül. Aztán Kolozs-
várra kerültem, ahol kezdődött elölről
minden. Ott sem kerültem el az igen
fájdalmas citoszkópiai vizsgálatot. Hi-
ába a vizsgálat, kezelés, semmi ered-
mény. Kolozsvárról az utam Buda-
pestre vezetett. Amikor indultam, azt
mondta a tizenegy éves kisfiam:

– Édesanyám, úgy pusziljon meg,
hogy érezzem, míg hazajön! – Amit
mondott, elrejtettem a szívembe. A
pesti klinikán nagyon komoly vizsgá-
latok következtek, aztán napok, hetek
teltek.

Hogy mi zajlott le bennem? Nem
szeretnék senkit sem azzal áltatni,
hogy mindig fent voltam. Volt úgy,
hogy elcsüggedtem. Ez legtöbbször
akkor történt, amikor a laboreredmé-
nyeket közölték. Hála az Úrnak, nem
tartott soká a csüggedés, mert nem
egy gyülekezet közösségét tudtam
mögöttem, hogy imádkoznak értem.
Kolozsváron a szalontársaim csak cso-
dálkoztak, hogy hogy van ennyi láto-
gatóm, holott nem vagyok kolozsvári.
Helye volt a bizonyságtételnek is.
Megtapasztaltam, hogy a kórház a leg-
megfelelőbb hely a bizonyságtételre.
Ott mindenkinek van elég ideje, és ott
olyanok vannak, akiknek nemcsak a
teste, hanem a lelke is beteg. Jó kihasz-
nálni az ilyen alkalmakat arra, hogy az
Isten evangéliumát továbbadjuk.

Vasárnap volt. A napsugár bera-
gyogott a szobába. Elővettem a Bibliá-
mat. Kíváncsi voltam, mit üzen az Úr.
Ritka eset volt, hogy csak találomra
kerestem igét, de ekkor különös mó-
don így történt. Ezt olvastam: „Azt
mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Is-
tene: Meghallgattam a te imádságodat, lát-
tam a te könnyhullatásidat, íme én meg-
gyógyítlak téged!” (2Kir 20,5)

Nemcsak kint ragyogott a nap,
bent a szívemben is kisütött. A remény
újjáéledt bennem. Ahogy közeledett a
látogatás ideje, arra gondoltam, hogy
az én kedves barátnőm, aki tegnap is
meglátogatott, azt mondta, ma nem
jön, imaházba megy, aztán a családjá-
val lesz. Nem számítottam arra, hogy
valaki is felkeressen. Volt egy beteg a
kórteremben, akinek amputálták mind-
két lábát. Gyakran segítségre szorult,
ilyenkor örömmel segítettem, hála
volt bennem, hogy nekem megvan
mind a két lábam. Ekkor azt mondta a
betegtársam, menjek csak le az udvar-
ra, mert most nincs szüksége rám. Le-
mentem. Nem vártam senkit. Leültem
egy padra a kapuval szemben. Néze-
gettem, ahogy jöttek a látogatók a be-
tegekhez. Volt, aki virágot hozott, volt,
aki a könnyeit vitte a betegének.

Egyszer csak, amint a kapu fele
néztem, nem akartam hinni a sze-
memnek. Álmodok? Nem! Az én drá-
ga nővérem jött a férjével. Aki messze
van a szeretteitől hosszú ideje, csak az
tudja, mit jelent egy ilyen találkozás.
Miután leültek mellém, még jött egy
baráti család Gödöllőről meglátogatni.
Amint így együtt voltunk, éreztem,
olyan emberekkel vagyok körülvéve,
hogy még a hely is szent. Bátorítottak,
aztán imádkoztunk. Amikor Ernő, a
sógorom imádkozott, megéreztem,
hogy hittel imádkozik. Ők elmentek,
én fölmentem a kórterembe. A betegek
csodálkoztak, hogy Erdélyből jöttek
látogatóim, de még jobban azon, hogy
milyen vidám vagyok. Egyik beteg
kissé gúnyosan mondta:

– Már három hete itt van, és még
mosolyog!

Következett a hétfő reggeli vizit.
Bejött a professzor egy nagy csoport
egyetemistával és a kezelőorvosom-
mal. Mikor nézte a kórlapomat, vala-
mit maguk között beszéltek, aztán
hozzám fordulva azt mondta:

– Maga már holnap mehet haza!
Minden rendben. Egy ritka vírus fer-
tőzte meg. Jól hatott a kezelés.

Tudtam. Én már tudtam előtte este,
hogy minden rendben, mert nekem
olyan Istenem van, akinél minden le-
hetséges. Azt már nem kell leírnom,
milyen öröme volt drága családom-
nak, amikor hazaérkeztem... Kegye-
lemből én is kaptam éveket. Azóta az a
vírus többé nem jelentkezett. Minden-
kinek köszönöm, aki közbenjárt értem
az Úrnál! Mindenért Istené a dicsőség!

Kisné Ady Éva    

hihetetlen történetek
Kórházi ágyon

Kedves Testvérek, szervez-
zünk minél több helyszínen
(imaházakban, iskolákban, mű-
velődési otthonokban stb.) érté-
keinket megmutató alkalmakat
október 16–30. között a Baptista
Művészeti Napok rendezvényso-
rozat keretében. Legyen célunk,
hogy legalább 100 helyszínen
rendezzünk hangversenyt, kon-
certet, kiállítást, tárlatvezetést,
művészeti foglalkozásokat, szín-
darabot, irodalmi estet, író-olva-
só találkozót, nyitott műtermet,
előadást, bemutatót, szavalóver-
senyt, szoboravatást, bármilyen
kulturális programot, amely a
közösségünkben meglévő embe-
rekre és értékekre épül.

Közös célunk, hogy a művé-
szeti napok rendezvényei közve-
títsék az evangélium gazdagsá-
gát, hogy embertársaink lelkét
megérinthesse Isten a kultúra és
a művészet eszközein keresztül.

Kérjük a testvéreket, hogy
gyülekezeteikkel kapcsolódjanak
ehhez a nagyszerű két héthez!
Akár a gyülekezeti énekkarral,
akár szólóénekesekkel, akár ze-
nekarral, akár kiállító alkotóval,
akár íróval, akár előadóval.
Munkatársaink örömmel nyújta-
nak segítséget abban is, ha a gyü-
lekezet vendég szolgálattevők
(zenész, előadó, festő stb.) segít-
ségével szeretne alkalmat szer-
vezni ebben az időszakban.

Csatlakozni hívjuk és várjuk
tehát azokat a gyülekezeteket
(kórus, zenekar, társulat stb.) és
azokat a személyeket, akik ké-
szek közreműködni abban, hogy
a rendezvénysorozat időszaká-
ban minél több helyen gazdagít-
suk környezetünket azokkal a
művészeti és lelki értékekkel,
amelyeket Isten ránk bízott.

A tervezett alkalom program-
ját mielőbb küldjük el a
comeniushaz@baptist.hu címre,
hogy országosan is ismertté vál-
janak alkalmaink. 

Tegyük tartalmassá a Baptista
Művészeti Napokat! 

Nyissunk utat ezekben a na-
pokban is Isten Szentlelke mun-
kájának!

MBE kommunikációs osztály

osszuk meg kincseinket!
Felhívás a gyülekezeteknek


