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A hét igé je
„Mindenen rajta tartja szemét az

Úr, a gonoszakat és a jókat egyaránt fi-
gyeli.” (Péld 15,3)

A hét gon do lA tA
„Figyelsz?” – hangzik a kérdés

rohanó világunkban egyre többször.
Leköt a munka, az internet, a ma-
gam gondjai, feladatai... Közben
alig marad időm a másikra, gondja-

ival, mondanivalójával. Hát még Is-
tenre! A mindentudó Isten látja és is-
meri minden ember tetteit. Tudo-
mása van útjainkról, azaz életvite-
lünkről. A titokban, félve, egyedül
megtett lépéseinket mind számon -
tartja. Úgy figyel, mint egy városra
vigyázó őrszem. Ez a gonoszok szá-
mára intést, a jók számára vigaszta-
lást jelent. Még a halált és a sírjuk-
ban fekvő halottakat is látja, meny-
nyivel inkább, és kétségtelenül, az
élő emberek szívét! „Figyelsz?!” –
ha Istentől kérdezed, tökéletes igen
a válasz. S ha ő kérdezi tőled? (Papp
Dániel)

A hét gyAkorlAtA
Isten éles szeme, mindent látó te-

kintete felülmúlja a legmodernebb
távcsöveket, sugarakat és mikrosz-
kópokat. Töltsön el ez örömmel és
nyugalommal!

A hét iMájA
Szelíd szemed, Úr Jézus,
Jól látja minden vétkemet; 
(...)
Elítél bár, lásd, én megint
Csak várom, hogy majd rám tekint
Szelíd szemed, Úr Jézus!
(Lars Jacob Stenbäck)

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató
„Ahogyan engem szeretett az Atya,

úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg
az én szeretetemben!” (Jn 15,9)

Gyerekkorunkban sokat játszottuk
azt, hogy ki tud tovább a víz alatt ma-
radni egy levegővétellel. Ha már 45–50
másodpercig bírtuk, akkor büszkék
voltunk magunkra. Ma külön sport-
verseny keretében lehet versenyezni
abban, hogy ki bírja tovább víz alatt
egy levegővétellel. 

A mozdulatlan víz alatt lebegés le-
vegő nélküli rekordja (statikus apnea
rekordok) sokat változott az utóbbi tíz
évben: 

2006. augusztus 29. Tokió: a német
Tom Sietas: 9’ 00’’. 

2014. október 7. Dubai: a szerb
Branko Petrovic: 11’ 54’’. 

Ha előtte tiszta oxigénnel tölti meg
a tüdejét a sportoló, akkor sokkal to-
vább bírja új lélegzet nélkül. 

2016. február 28. Barcelona: a spa-
nyol Aleix Segura: 24’ 3’’. Ha ezután is
víz alatt kellene maradnia Segurának,
akkor meghalna. Egy nap alatt 60-szor
halna meg. Vagy is egy nap hatvanad
részét képes levegő nélkül kibírni.

A levegő életünk alapját biztosítja
azzal, hogy mindenütt körbevesz ben-
nünket és belénk áramlik. Szó szerint
kívül-belül a levegőben élünk. A leve-
gő biztosítja, hogy az életfolyamataink
működjenek. Minden sejtünk is léleg-
zik. Számukra a vérünk szállítja a
szükséges oxigént. A levegő segíti a
stressz levezetését, a reakcióképessé-
günk gyorsaságát és alapvető élet-
erőnket. Szükségünk van a tiszta le-
vegőre, a helyes légzésre, és ahhoz az
intenzív testmozgásra. A lakás, a tar-
tózkodási helyek rendszeres szellőzte-
tése, az ülőmunka minimalizálása, a
séta és a mozgás mind-mind segíti,
hogy az egyébként minket körülvevő
levegő elvégezze bennünk jótékony
hatását: egyszóval éltessen.

Biztos mindenki sejti, hogy nem
pusztán a levegőről szeretnék szólni.
Nem is a levegőbe. A lélek levegőjéről
szeretnék mondani valamit. Mert a
lelkünknek is szüksége van éltető, lel-
ki életfolyamatainkat működtető,
stressz levezető, életerőt adó levegőre.

Mi a lélek levegője? A szeretet.
A lélek előbb megbetegszik, aztán

pedig meg is hal, ha nem kap elegen-
dő és egészséges szeretetet. Bajor Gizi,
a nagyszerű színésznő írta egyik leve-
lében szerelmének, későbbi férjének:
„Csak arra kérlek, szeress is engem,
mert szeretet nélkül én meghalok.”
Mennyire igaza van. Szeretet nélkül
mindannyian meghalunk. Szüksé-
günk van a szeretetre olyannyira, mint
a levegőre, mint az italra-ételre. Folya-
matos szeretet kell mindegyikünknek.

De honnan vegyük?
1. A szeretet éltető közegét Isten

biztosítja mindenki számára. Hogyan?
Úgy, hogy Isten „nincs messzire egyi-
künktől sem, mert őbenne élünk, moz-
gunk és vagyunk”. Mint hal a vízben,
mint az ember a levegőben, úgy van az
emberi lélek Istenben, aki maga szere-
tet. Ettől él az ember, ez adja életerőn-
ket, hogy szeretetben élünk, a szeretet-
ben zajlik életünk.

2. „De én nem ezt tapasztalom! –
mondják sokan. – Nem érzem, hogy a
szeretet körbevenne, hogy körülölel-
ne.” Sajnos sok rossz szokás alakul ki
életünk során, amelyek gátolják ben-
nünk a szeretet megtapasztalását, át-
élését. Ezek közül a gátak közül sokat
szüleink építettek fel. Különösen is az
édesanyáknak van ebben óriási szere-
pük. A csecsemő, a kisgyermek nyitot-
tan átveszi azokat a szülői élettiltáso-
kat, amelyek arról szólnak, hogy nincs
szeretve. Amikor a szülő újra és újra
azt mondja gyermekének: Ne lábatlan-
kodj már itt, ne akadályozz a munká-
ban, akkor tulajdonképp ezt mondja:
Ne legyél közel hozzám! Miközben a
gyermek a szülőből él még, közelsége
adja neki az életet. A megfontolatlan
szülői tiltások a gyermek tudattalan
lelkében bénító tiltásokká válnak,
amelyek csökkentik vagy akár végül
elzárják előle a szeretet átélését. F. Vár-
konyi Zsuzsa nagyszerű könyveivel so-
kat segíthet a mai szülőknek elkerülni
ezeket a hibákat. Már 100x megmond-
tam című könyve sokadik kiadást is
megért örök aktualitása miatt.

Mint a levegő – avagy 
ami a levegőnél is jobban kell!

(Folytatás a 285. oldalon)
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w Szeptember 24-én a Baptista
Szeretetszolgálat és a Magyaror-
szági Baptista Egyház „Önkéntes
nap” címmel képzést, bemutatót
és gyakorlatot szervez a baptista
fenntartású szociális intézmények
közreműködésével a Nap Utcai
Baptista Imaházban (1082 Buda-
pest VIII., Hock János u. 12.).

Az esemény célja, hogy az ön-
kéntes munkát keresők és őket vá-
ró intézmények képviselői, ellá-
tottai személyesen találkozzanak.
Emellett az önkéntes munka jobbá
tételéhez nyújtunk elméleti és
gyakorlati képzést. 

Szeretettel hívunk mindenkit,
aki 16–99 éves kor között önkéntes
tevékenységet szeretne végezni,
vagy csak érdeklődne, ismerkedne
a lehetőséggel, a szociális intézmé-
nyekben folyó munkánkkal.

A részvétel költségmentes. 
Jelentkezni a kern.marcsi@

baptistasegely.hu e-mail-címen le-
het.

Tervezett program:
9.30–10.00 Érkezés és regiszt-

ráció, „vendégvárás”
10.00 Köszöntések – az MBE és

a Baptista Szeretetszolgálat veze-
tői

10.30 Tájékoztató az önkéntes
tevékenységről – Simon Norbert

10.45 Intézkedéstaktikai kép-
zés – Horváth Sándor

11.30–11.50 Kávészünet

11.50–13.50 Baptista szolgála-
tok intézményeinek és a bennük
végezhető önkéntes tevékenysé-
geknek a bemutatása vezető, dol-
gozó, igénybe vevő által: 

11.50 Hajléktalan személyek-
kel foglalkozó intézmények, me-
nekült személyek ellátása – Buda-
pest, Ghyczy Gellért;

12.10 Családok átmeneti intéz-
ményei – Pápa, Boncz Zoltán;

12.30 Idősellátás – Kiskőrös,
Opauszki György;

12.50 Fogyatékos személyek
ellátása – Vác, Krisztián Mária;

13.10 Szenvedélybetegek ellá-
tása, közösségi szolgálat – Debre-
cen, Szabó Andrea;

13.30 Adományozás – Gyakor-
lati bemutató, Budapest, Heren -
csár né Klug Györgyi 

13.50 Ebéd – Zárás

Programajánló
Negyedik vendégként Kálvin János

felesége, Idelette de Bure szólalt meg,
Paróczi Anita megjelenítésében.

Idelette de Bure: „Idelette de Bure
vagyok. Bizonyára nem ismernek. Fér-
jemet annál inkább... A híres teológus,
Kálvin János felesége vagyok. Hollan-
diában születtem az Úr 1507. eszten-
dejében. Jeannal Strasbourgba mene-
külve találkoztam először. Ekkor még
megboldogult férjemmel és két gyer-
mekünkkel kerestünk menedéket,
mert otthon az életünk forgott veszély-
ben. Életre-halálra üldöztek minket,
anabaptistákat. Strasbourgban talál-
tunk egy gyülekezetet, ahol az Isten
igéjét komolyan tanulmányozták. A
pásztora Kálvin volt. Így ragadtunk ott
Isten igéjét hallgatni. De a pestis le-
döntötte lábáról szegény férjemet. Hi-
ába tettem meg mindent, ápoltam fá-
radtságot nem ismerve, magamat nem
kímélve, az Úr úgy látta jónak, hogy
magához szólította őt. Így maradtam
31 évesen özvegyen két kis árvával.
Menekültként egy menekült teológus
gyülekezetében. Hallottam én, hogy
az asszonyok pletykálták, hogy prédi-
kátorunknak feleséget keresnek, de so-
ha nem gondoltam volna, hogy az én

kezemet kéri meg egy napon. Nagyon
meglepődtem, őszintén meg is ijed-
tem. Először teljesen összezavarod-
tam, de az Úr megnyugtatott, békessé-
get és mély szeretetet adott a szívem-
be. Megtudtam, hogy a szigorú és
zord Kálvin már hároméves korában
elvesztette az édesanyját. Szeretetteljes
otthont, a tűzhely melegét nem na-
gyon tapasztalhatta. Talán sokszor
csak én láthattam, mennyire vágyott
erre. Azt mondta, pont ezt találta meg
mellettem. Amit én tehettem érte,
hogy sok küzdelme közepette otthon
nyugalom és béke várta és gondosko-
dás. Ha mód volt rá, elkísértem útjaira
is, hogy bárhol jár, támasza, segítője le-
hessek. Gyakori gyengélkedései során
ápoltam, erősítettem, igyekeztem fáj-
dalmait enyhíteni. Nem mondhatom,
hogy könnyű az élet mellette. Csak Is-
ten a tudója, hogy éltük túl némelyik
évet abból a szerény jövedelemből,
amit manapság egy prédikátor kap.
Otthonunk rendben tartása és a sok
nálunk lakó diák ellátásához csak az
Úr ad elég erőt. De ha ezt teszem, ér-
zem, a helyemen vagyok, és boldog
vagyok attól, hogy az Úrtól kapott el-
hívásomat így tölthetem be. De a leg-
nehezebb mindkettőnknek az volt,
amit közös gyermekeink kapcsán él-
tünk át. Három gyermek, három kis
koporsó. Erről még beszélni sem tu-
dok... De ez is megtanított valamire.
Együttérzésre és vigasztalásra. Gyak-
ran látogatunk együtt betegeket.
Nyolc éve már annak, hogy én, egy
anabaptista özvegy lehetek az ő hitve-
se, segítője, de az igazat megvallva
mostanára már nagyon gyengének ér-
zem magam.”

Narrátor: „Idelette házasságuk
nyolcadik évében halt meg, 42 éves ko-
rában, az Úr 1549. esztendejében. Ez az
anabaptista nő mélyebb és komolyabb
befolyást gyakorolt a történelemre és
az egyháztörténelemre, mint első hal-
lásra gondolnánk róla. Kálvin maga,
aki igen keveset tárt a nyilvánosság elé
magánéletéből, így nyilatkozott hitve-
séről: »Szolgálatomat hittel segítette.
Életem legjobb társaságát ő alkotta.
Hűséges segítőtársam volt lelkészi
szolgálatomban is. Ennek a léleknek a
nagysága erőteljesebben befolyásolja
majd hátralevő életemet, mint száz
előírás, amit nem teljesítettem. Nem-
csak arra volt elszánt, hogy megossza
velem a hátratételt és a szegénységet,
hanem kész volt velem a halálba is
menni.«”                                

(Folytatjuk)

Hithőseink Tahiban 3.
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Nemrég egy család felnőtt gyerme-
keiről beszélgettünk. Az egyik felnőtt
mostanában panaszolta apjának, hogy
gyermekkorában mennyit nem foglal-
kozott vele, és ez máig ható hiány az
életében. Az édesanya erre okosan azt
mondta neki: „Ha így is volt, de most
már felnőtt vagy, magad döntesz.” Így
van, mi döntünk, hogy elzárjuk ma-
gunkat a szeretettől, vagy megnyitjuk
lelkünk minden pórusát a szeretetnek.

3. Felnőttként másokat okolni
azért, hogy nem kaptunk elég szerete-
tet, olyan, mint amikor az ételtől-italtól
roskadozó asztal mellett valaki arról
panaszkodik, hogy neki soha senki
nem adott enni, és éhezik. 

Francois Villon Ellentétek című ver-
sének első sora ez: „Szomjan halok a
forrás vize mellett...” Csak azért, mert
szomjaztunk egy egész életen át, az
nem akadályozhat bennünket abban
felnőttként, hogy az előttünk levő for-
rásból szomjunkat oltsuk. És csak
azért, mert éheztünk egy egész életen
át a szeretetre, az nem akadályozhat
abban minket felnőttként, hogy a min-
dent körülölelő szeretet alól magunkat
továbbra is kivonjuk.

4. Súlyos tévedés fontosabbnak tar-
tani azt, hogy szeressek, mint azt, hogy

szeretve legyek. Ha nem vagyok sze-
retve, akkor nem tudok szeretni. Ak-
kor a szeretetem a szeretet tetteinek
teljesítése pusztán. Száraz, holt csele-
kedet, ami ha segítés is, de nem élteti a
másikat. Mert a szeretet az nem a sze-
retet tetteinek megtanulása és gyakor-
lása, hanem a megtapasztalt szeretet
to vább adása. Ezért kell Isten szereteté-
ben maradnunk. „Amint engem szeret
az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Ma-
radjatok meg szeretetemben.” Erre
kérte, erre biztatta Jézus tanítványait.

5. De hogy kaphatok több szerete-
tet, hogy élhetem át jobban a szeretet
áramlását, hogy tapasztalhatom meg,
hogy a szeretet körülölel? 

Vannak nagyon jó és hasznos lelki
gyakorlatok, amelyek segítenek meg-
tapasztalni, felerősíteni annak valósá-
gát és átélését, hogy szeretve vagyok,
állandóan szeretve vagyok. De van
egy alapvető szabály, törvényszerű-
ség: az imádó tapasztalja meg legjob-
ban imádottja szeretetét. Mert min-
denben azt látja, azt érzi. 

A szeretet olyan a léleknek, mint a
levegő a testnek: körbevesz, belénk ha-
tol és éltet. Lélegezzük be!

Háló Gyula

Mint a levegő, avagy ami a levegőnél is jobban kell! – Folytatás a címoldalról

„Ez az a nap, amit az Úr szerzett, vi-
gadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsolt
118,24)

Balatonszemesen 2016. augusztus
28-án megtelt a bemerítőmedence
vízzel, a szívünk pedig örömmel.
Tizen egy fehér ruhás fiatalnak örült a
menny s a zsúfolásig megtelt imaház.
Mind annyian bizonyságot tettek ar-
ról, hogy Isten megérintette a szívü-
ket, s hogy megértették, Krisztus
azért halt meg, hogy Istennel mint
Édesatyjukkal megbékéljenek, sza-
badságot és örök életet nyerjenek. Fel-
ismerték, hogy az életük értékes,
egyedi, s hogy Isten nagyon szereti
őket. Ő nem a tökéleteseket várja, ha-
nem azokat, akik őt keresik, s elisme-

rik, hogy rá van szükségük. Isten hí-
vására igent mondtak. Fehér ruhájuk
is arról beszélt: „Eldőlt a szívemben,
követem Jézust”. „Szeretlek benneteket
– mondja az Úr.” (Mal 1,2) A fiatalok
azt válaszolták: Én is szeretlek,
Atyám, nincs visszaút.

Isten hívása feléd is szól. Mit vála-
szolsz? A döntés a te kezedben van.
Ámósz próféta felhívása: „Készülj Iste-
ned elé!” Bárhogy vagy, jöhetsz! Ő
nem azonosít a bűneiddel. Álarc nél-
kül gyere! Isten a kincset látja benned!

Hozd meg a döntést – még ma! Vá-
laszd a szabadságot, s vele a győzel-
mes életet!

Balatonszemesi Baptista Gyülekezet

Az idén – június 20–24-ig – har-
madik alkalommal szerveztük meg
művészeti táborunkat. A foglalko-
zások mindennap 10 órától 17 órá-
ig tartottak. A gyerekek egyéni és
csoportos zenei órákon, valamint
képzőművészeti és kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt. A tá-
bor ideje alatt megismerkedhettek
különböző népi hangszerekkel és
azok elkészítési módjával.

Voltak közös programok, mint
például népdaléneklés, filmnézés,
hangszerkészítés, a kézműves fog-
lalkozásokon lampion és papírsár-
kány készítése, gyöngyfűzés és
lufifestés. Szabad programként a
gyerekek pingpongozhattak, tol-
laslabdázhattak, focizhattak, cso-
csózhattak. A hangulat kiváló volt!

2016. június 24-én került sor a
táborzáró rendezvényre, melynek
helyszíne a város központjában ta-
lálható Zenepavilon volt. A gyere-
kek itt bemutathatták, hogy egész
héten milyen zenei produkciókat és
képzőművészeti alkotásokat hoz-
tak létre. A közönség lelkes tapssal
jutalmazta a fellépőket. A tábort jö-
vőre is szeretnénk megrendezni,
hogy ez a hagyomány minél in-
kább igazi közösséggé kovácsolja
diákjainkat.

A tábor támogatásáért köszöne-
tet mondunk a Baptista Szeretet-
szolgálatnak, Kisújszállás Város Ön-
kormányzatának és a Kisújszállási
Baptista Gyülekezetnek.

Forrás: baptistaoktatas.hu

Művészeti tábor
Kisújszálláson

egy nap, ami az isten szeretetéről szólt
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Békés, figyelemfelkeltő menet
indul Budapesten a belvárosban
október 15-én, szombaton 16 óra-
kor a modern kori rabszolgaság
felszámolásáért.

A Baptista Szeretetszolgálat
emberkereskedelem elleni harcá-
nak fő célja, hogy az áldozatokat
kimenekítse kiszolgáltatott helyze-
tükből, és segítse visszailleszkedé-
süket családjukba és a társadalom-
ba. A segélyszervezet az elmúlt 15
évben védett házak létrehozásával,
számos prevenciós és figyelemfel-
keltő programmal végezte ezt a
munkát. Az októberi esemény cél-
ja, hogy rávilágítson annak a 27
millió férfinak, nőnek és gyermek-
nek a helyzetére, akik ma is a rab-
szolgaság áldozatai. 

A Baptista Szeretetszolgálat
nemzetközi partnere, az A21 ta-
valy 28 ország részvételével 200
felvonulást szervezett, a 2013-as
budapesti rendezvény után a ma-
gyar baptisták másodszor csatla-
koznak a mozgalomhoz.

A rendezvényről bővebb infor-
máció a baptistasegely.hu és az
a21.org honlapon található, cso-
portos jelentkezés a Baptista Szere-
tetszolgálatnál lehetséges a 06-1-
466-5978-as telefonszámon.

Forrás: baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat né-
hány önkéntese Szalonikiben a Softex
elnevezésű menekülttáborban hajtott
végre segélyezési fel adatokat. Horváth
Sándor programvezető elmondta: Gö-
rögország északi részén teljesen meg-
változott a helyzet a korábbiakhoz ké-
pest, a Macedóniával határos területe-
ken, Idomeniben és az autópálya
mentén már nincsenek menekült-sá-
tortáborok. Azonban Szalonikiben je-
lenleg körülbelül nyolc-tíz tábort léte-
sítettek, ezeket a görög bevándorlási
hivatal a rendőrséggel vagy a katona-
sággal üzemelteti. A Softex menekült-
tábor az egyik legfiatalabb, ugyanis
oda helyezték át a korábban Idome -
niben táborozók egy részét: a létesít-
mény jelenleg 1200–1500 menekültnek
ad otthont. A táborlakók összetétele
vegyes, de láthatóan nagy számban
vannak jelen a családok, nők és a gyer-
mekek. Horváth Sándor és az önkén-
tesek kettős céllal utaztak a helyszínre,
segélyt vittek, tapasztalatot cseréltek
és kapcsolatokat építettek. „Mindent
sikerült maradéktalanul végrehajta-
ni”, összegzett a szakember.

A csapat tagjai érkezésük után ellá-
togattak a Diavata menekülttáborba,
ahol az ott folyó feladatokról és az
NGO-k számáról, tevékenységéről tá-
jékozódtak. A vezető elmondta, hogy
a tábor 2016 februárjában jött létre (ko-
rábban katonai táborként üzemelt), a
kapacitás 2500 fő, és körülbelül 1000-
1200 szír, afgán ás iraki menekült él
ott. A létesítmény a különböző nem-
zetközi és nemzeti segélyszervezetek
segítségével szervezetten működik. A
beszélgetés során kiderült, sokkal na-
gyobb szükség van segítségre a nem
olyan régen létrehozott Softex tábor-
ban, amely valamikor textilgyár volt.

A csapat tagjai nem sokat tétováz-
tak, továbbindultak a Softexbe, ahol a
tábor a katonaság segítségével üze-
mel. Az Inter Volve nevű görög se-
gélyszervezet projektvezetőjével,
Felixszel tanácskoztak. A szervezet
többek között a „The Hope”, azaz
„Remény” iskolát üzemelteti, és az
egyik legújabb munkájuk befejezésé-
hez keresnek segítő kezeket. 

A cél egy olyan védett „női ház”,
azaz „shelter” felépítése és működte-
tése, amely a táborban élő nők helyze-
tén segíthet. Ott a táborlakó nők sza-
badon és védett körülmények között
beszélhetnek az őket ért atrocitásokról,
az erőszakról, de ott lesz lehetőségük a
kismamáknak egészségügyi és pszi -
chológiai konzultációra, tanácsadásra,

a kisgyermekes anyukáknak gyerme-
keik etetésére, tisztába tételére, egyéb
női dolgaik és problémáik megbeszé-
lésére. A táborélet nem veszélytelen.
Felix elmondta, hogy ez különösen a
nők szempontjából van így, ezért fon-
tos egy ilyen ház üzemeltetése.

A magyarországi baptisták a hely-
színen felmérték a helyzetet, és fel-
ajánlották azonnali segítségüket. A fel -
adat ácsolásjellegű volt, be kellett borí-
tani a tetővel rendelkező, körülbelül
200 négyzetméteres favázszerkezetet.
Felix, az Inter Volve csoportvezetője
szívesen fogadta a felajánlást, mivel a
háznak már régen működnie kellett
volna. A szeretetszolgálat önkéntesei a
kétkezi munkán túl faanyag és szer-
számok vásárlásával is segítettek.
Horváth Sándor felidézte, hogy a
shelter melletti „Remény” iskolában
önkéntesek négy tanteremben oktat-
ták a táborlakó kisgyermekeket. Oly-
kor-olykor a fűrészelés, fúrás-faragás,
kopácsolás hangjára egy-két lelkes kis
önkéntes is megjelent közöttük, igye-
kezve segíteni a rögtönzött építkezést.

Az A21 elnevezésű NGO-szerve-
zet világviszonylatban számos regio-
nális irodát üzemeltet. A 2007-ben ala-
kult szervezet első irodáját Szaloniki-
ben nyitotta meg 2008-ban, azóta több
mint 11 irodát üzemeltet a világ tíz or-
szágában. Stratégiájuk a megelőzésre,
védelemre, igazságszolgáltatásra, ösz-
szefogásra épül. Az A21 a 21. századi
igazságtalanságokkal szemben áll ki,
különösen a modern rabszolgatartás
és az emberkereskedelem ellen. A kap-
csolat korábbi, hiszen a Baptista Szere-
tetszolgálat emberkereskedelem elleni
programja és az A21 már több közös
projektet végrehajtott. A görögországi
megbeszélésen az A21-es kollégák
tájékoztatták baptista partnereiket a
görög táborokban végrehajtott, az em-
berkereskedelem veszélyeire figyel-
meztető tevékenységükről és a továb-
bi együttműködés lehetőségeiről.

Forrás: baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat önkéntesei 
a szaloniki menekülttáborban

Felvonulás
a szabadságért
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Gyulán: Pintér Máté életéért
adott hálát gyülekezetünk 2016.
szeptember 4-én a délelőtti istentisz-
telet keretében. Lídia és Róbert máso-
dik gyermekének bemutatásakor a
lelkipásztori üzenet a Mt 9,9 alapján
hangzott. A szülői és a lelkészi ál-
dáskérő imádság után a bibliakör
nevében Ács Pálné Tünde köszöntöt-
te a családot. Gyermekeink énekkel,
a család nevében Kulcsár Ruth vers-
sel fejezte ki áldáskívánását. (Matuz
József)

Aszódon: A nyár utolsó vasár-
napján került sor az aszódi gyüleke-
zetben dr. Urbán Gedeon lelkipásztor
testvér és felesége, Enikő hatodik

gyermekének bemutatására. Dr.
Almási Tibor testvér az ároni áldás
igéi alapján szólt a gyülekezethez,
majd a szülők és a testvérek kaptak
néhány útmutató gondolatot az új
családtag érkezését illetően. Bár a
baptista gyakorlat gyermekbemuta-
tásnak nevezi ezt az alkalmat,
Almási testvér felhívta a figyelmet
arra is, hogy ez a szokásunk legin-
kább arra a bibliai történetre hason-
lít, amikor gyermekeket vittek Jé-
zushoz, hogy áldja meg őket. Az ál-
dáskérő ima után Almási testvér, aki
nyolcadik unokáját mutathatta be, a
gyülekezet imádkozó szeretetébe
ajánlotta Urbán Áront. Isten áldása
legyen a kisbabán és az egész csalá-
don! (Almásiné Nemeshegyi Gyopár)

Gyermekbemutatás

Testvéri találkozó volt június 26-án
Fehérvárcsurgón. Célkitűzés: a Dunán
innen és -túlról érkező magyar keresz-
tény gyülekezetek kapcsolatépítése az
Ige mellett. Nemzetközivé vált a már-
tírokra emlékezés napja egy csendes
bakonyi pihenőhelyen. Szentpéter
(Szlovákia), Csömör, Cinkota a kínai
testvérekkel, és a vendéglátó körzet:
Zirc, Veszprém, Csetény testvérisége
(összesen több mint 100 fő) gyönyörű
környezetben nagy tisztelettel emléke-
zett a „magvetés” szolgálatát végző
elődökre, és adott hálát Istennek értük.

A lelkész testvérek igei szolgála-
tukkal a jelenre fókuszálva buzdítot-
tak, hogy őrhelyünkön mi is bátorod-
junk fel a Krisztusért végzendő mun-
kára, Isten dicsőítésére a Lélek által.

Dóczé Bálint az újra elköteleződés-
re, tiszta hívő életre hívott a Hab 2,4
igével: „Az igaz ember a hite által él.” Le-
gyen a kereszténységünk átlátszó, bol-
dog, Istent dicsérő, megigazított, hit-
valló. Ha kérdeznek, mondjuk meg-
győződéssel: igen, Jézusé vagyok!

Eszes Zoltán tükröt tartott elénk a
111–112. zsoltár és a Kol 3 igéivel. A
naphoz hasonlóan sugározza életünk
Isten szeretetét, legyünk bizonyságté-
vők nehézségben, sötétségben, fény-

ben egyaránt, hiszen Jézus áldozatát
elfogadva mi is kegyelemben részesül-
tünk. Az ő szeretete még ránk ragyog,
helyreállít, magasztalásra nemesít.

Kondacs Gábor az igazság relativizá -
lá sának csapdáira világított rá. Ki az
igaz? A Róm 2,17–29 igékkel hangsú-
lyozta, legyünk tisztában magunkkal,
mert nincs mentségünk! Az egyedüli
mérce Isten igéje! A képlet: Jézus
Krisztus = Igazság + örök élet. A már-
tírok nem az oroszlánok előtt váltak
igazzá, hanem mert már azok voltak,
önfeláldozásukkal jó tanúságot tettek,
és hit által elnyerték a koronát. Igaz -
ságban járni azt jelenti, gondolkodók-
ká lenni, szüntelen feladatunkra, elhí-
vásunkra koncentrálni!

Imára hangoltak a jól ismert ked-
ves énekek: Az Úr irgalma végtelen...
Szívem telve van veled... Külön köszönet
a vendéglátó körzet áldozatáért, a
helyben főzött és tálalt szeretetven-
dégségért, ami további lehetőséget
adott beszélgetésekre, a kapcsolatok
megerősítésére. Az Úr pedig átjárható
hidakat épít! Gyarapítja, élteti gyerme-
keit Lelkével, és megerősíti őket, hogy
élő kövek legyenek Isten tervének,
akaratának teljesítésében.                 

Hidvégi Lajosné

Közösség és magyarság Dunán innen és -túlról

A Baptista Szeretetszolgálat fenn-
tartásában működő 50 oktatási intéz-
ményben mintegy 16 ezer diák kezdte

meg tanulmányait a 2016/2017-es tan-
évben. Tízmillió forint értékben össze-
sen 440 tabletet kaptak a kisdiákok a

szervezettől Seregé-
lyesen, Sárosdon, Kis -
újszálláson, Nagyha-
lászon, Újkenézen,
Tiszaszalkán, Ló-
nyán, Tiszakere-
csenyben, Tiszarof-
fon, Törökszentmik-
lóson, Nyírbogdány-
ban, Pécsett, Téglá-
son, Kótajon és Pető-
fibányán. 

Forrás:
baptistasegely.hu

tabletet kaptak az első osztályosok



Charles Haddon Spurgeon szolgála-
ta rendkívüli volt. De mindeközben a
prédikátor élete nagyobbik részében
mély sebektől szenvedett, és milliónyi
érzelmi és fizikai betegség gyötörte.

Íme, néhány idézet, amelyek
Spurgeon nyomorúsága üllőjén lettek
kalapálva:

1. „A viharnak van egy penge a szá-
jában.”

„Talán éppen ebben a percben a
dühös óceánon egy hajókabinban,
vagy a zajban és tömegben, amikor
mindenki retteg, van egy keresztény,
aki nyugodt, türelmesen várakozik
Atyja akaratára. Legyen az az akarat
az, hogy elérik a mennyei kikötő part-
jait, vagy az legyen a vége a próbá-
nak, hogy újra szárazföldet érjenek, és
az élet nehézségeit folytatva és to-
vább küzdve életben maradjon. Ez az
ember úgy érzi, hogy törődnek vele,
és bár a viharnak van egy penge a
szájában, de azt Isten tartja a kezében,
és semmi sem árthat neki, semmi nem
történhet vele, csak amit Isten megen-
ged.” 

2. „A legnagyobb földi áldás, amit Is-
ten adhat bármelyikünknek, az egészség,
kivéve a betegséget.”

„Az egészség úgy van bemutatva,
mint egy mindenekfölött kívánatos
dolog. De valóban az? Megkockázta-
tom, hogy azt mondjam, a legna-
gyobb áldás, amit Isten adhat bárme-
lyikünknek, az egészség, kivéve a be-
tegséget. A betegséget Isten a szentjei
életében sokkal gyakrabban használ-
ta, mint az egészséget. Néhány isme-
rősöm ha egy hónapig Isten kegyel-
méből abban az áldásban részesülne,
hogy reumás lesz, csodálatosan gyön-
géd emberré válna.” 

3. „Jobb, ha a szenvedés tanít minket,
mint ha a bűn tenné.”

„Talán nincs más útja annak, hogy
mélyrehatóan tanítva legyünk a szí-
vünk alávalóságáról, mint ha magára
hagynak minket annak elgondolásai-
val. Talán soha nem ismerjük meg sa-
ját magunkat teljesen, hacsak nem
szenvedünk attól, hogy ostobát csiná-
lunk magunkból. De kérlek, Uram,
ments meg ettől! Előzd meg ezt a te
kegyelmeddel! Jobb, ha a szenvedés
tanít minket, mint ha a bűn tenné.
Jobb Isten haragja alatt lenni, mint
dorbézolni a sátán palotájában.”

4. „Jegyezd meg, keresztény, Jézus
nem azért szenvedett, hogy kizárja a te
szenvedésed.”

„Jegyezd meg, keresztény, Jézus
nem azért szenvedett, hogy kizárja a
te szenvedésed. Nem azért hordozta a

keresztet, hogy te attól megmenekülj,
hanem hogy kitarts benne. Jézus fel-
mentett a bűntől, de nem a szomorú-
ságtól. Emlékezz erre, és legyen a vá-
rakozásod, hogy szenvedni fogsz.” 

5. „Nincs jobb egyetem a keresz-
tény számára, mint a szomorúság és a
próba.”

„Izrael tanítás útján növekedett.
Isten nem egy rabszolgatömeget vitt
be Kánaánba, hogy úgy menjenek be
és úgy viselkedjenek ott, mint a rab-
szolgák. Tanítva voltak. A puszta volt
az ő Oxfordjuk és Cambridge-ük, Is-
ten egyetemi hallgatói voltak. Ott
mentek egyetemre, Isten képezte és
tanította őket, és elvette tőlük a diplo-
mát, mi előtt beléphettek volna az ígé-
ret földjére. Nincs jobb egyetem a ke-
resztény számára, mint a szomorúság
és a próba.”

6. „Ne félj a viharban, a szárnyaival
gyógyulást hoz, és amikor Jézus veled
van a vihartölcsérben, akkor csak a hajó
útját gyorsítja meg a vágyva vágyott
mennybe.”

„Én, a prédikátora ennek az órá-
nak, könyörgöm, hogy higgyétek el a
bizonyságomat, hogy a valaha volt
legrosszabb napom volt a legjobb na-
pom, és amikor úgy tűnt, hogy Isten a
legkegyetlenebb velem, akkor volt a
legkedvesebb. Nincs semmi más ezen
a földön, ami nagyobb áldás lenne,
mint a fájdalom és gyötrelem. Biztos
vagyok benne, hogy ezeken a dolgo-
kon keresztül lett a leggyengédebb
szeretet kifejezve felém. A mi Atyánk
szekere a leghangosabban akkor zö-
rög, amikor a kegyelme legdrágább
aranyrudaival szállít minket. A
mennyből küldött szerelmes levelek
gyakran fekete szélű borítékban ér-
keznek. A rettenetes fekete felhő azért
nagy, mert irgalommal van tele. Ne
félj a viharban, a szárnyaival gyógyu-
lást hoz, és amikor Jézus veled van a
vihartölcsérben, akkor csak a hajó út-
ját gyorsítja meg a vágyva vágyott
mennybe.”

(Forrás: Internet)

Tanítás a szenvedésről 

Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: Muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Az iskolai és internetes zaklatás
áldozatainak segítése, az együttmű-
ködési készség javítása, az elfogadó
és befogadó szemlélet kialakítása –
ez a fő missziója Nick Vujicic máso-
dik magyarországi látogatásának,
aki saját példáján keresztül szeretné
támogatni a fiatal nemzedéket, és
megmutatni számukra a nehézsé-
gekben rejlő lehetőségeket.

A kéz és láb nélkül született vi-
lághírű tréner és motivációs prédi-
kátor ismét Magyarországra érke-
zik 2016. szeptember 21–22-én, és
előadásokat tart a Tüskecsarnok-
ban. A jegybevételt jótékony célokra
fordítja a Nem Adom Fel Alapít-
vány.

„Stand strong!”, azaz „Maradj
erős!” címmel indított kampány-
körutat a világhírű előadó, Nick
Vujicic ez év januárjában, melynek
célja, hogy csökkentse az iskolai
zaklatások számát, segítse a fiatal
nemzedéket, hogy elfogadóbbak és
befogadóbbak legyenek egymással,
illetve támogassa a zaklatások áldo-
zatait abban, hogyan lehet felül-
emelkedni a nehézségeken.

A kampány néhány európai or-
szágot is célba vett, így a Nem
Adom Fel Alapítvány szervezésé-
ben, a Szeretet a Válasz Egyesület és
az Ez az a nap! Szervezőiroda köz-
reműködésével Magyarországra is
elér.                                      Ez az a nap

Nick Vujicic újra 
Magyarországon! 
2016. szeptember 21–22-én

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

RÁKOSCSABA: Mikó Csaba
testvérünket, gyülekezetünk volt
gondnokát életének 64. évében hívta
haza Megváltója. Váratlanul, de
nem készületlenül ment át az örök
hazába. A 23. zsoltár gondolatai ve-
zették egész életét. Temetésén 2016.
április 26-án László Gábor és Hegyi
László hirdették a vigasztalás igéit.

NAGyDOBOS: Vadon Sándor
testvért temettük szeptember 1-én. E
földön 76 évet kapott az Úrtól, az Úr
Jézusban való hitéért, hisszük, örök
életet. Ifjúkorától az Urat és a gyüle-
kezetet szolgálta, az utóbbi években
bekövetkező legyengülését szinte
fájdalommentes elköltözés követte.
Temetésén fia, Vadon Sándor velencei
lelkipásztor, Katona László és Szólláth
Imre lelkipásztorok szolgáltak.

SZADA: A gyülekezet 2016.
szeptember 2-án özv. Seres Pálné sz.
Illés Julianna testvérnőt kísérte vég-
ső nyughelyére a sírkertben. Isten
kegyelméből 91 életévet kapott.
Hosszú betegeskedés után otthoná-
ban érte a hazahívó szó. Csendes,
hűséges magatartásával szolgálta
Urát, igyekezett Istennek tetszően
élni. A temetésen Bacsó Benjámin lel-
kipásztor szolgált.

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 comeniushaz@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.

Felhívás regisztrált 
munkanélkülieknek!

Vízszintes: 1: A megoldás első része;
11: Ézsau unokája; 12: Céltábla; 13:
Környezettudatos; 14: Becsületszó, fo-
gadalom; 16: Jáfet fia, Noé unokája,
Ady egyik versében hivatkozik rá; 18:
Bankautomata; 20: Visszafelé: Éjjeli
madár; 22: Lekvár; 23: ÖIN; 24: Foszto-
gat, rabol; 27: Rubídium vegyjele; 28:
Hely, ahol Sámson agyonvert ezer
filiszteust; 29: Orosz rubel kódja; 31:
Párkány folyója; 33: Zeneművészeti
Főiskola; 35: Francia kérdőszó; 36: Finn
város; 37: Néma buci!; 39: Véd, fel-
ügyel; 40: Buda visszafoglalásában se-
gédkező lengyel király (János); 43:
Uganda; 44: Személyemre; 45: Tétlen
tesó!

Függőleges: 1: Nano; 2: Állami
Egészségügyi Központ; 3: Manón, ko-
boldon; 4: A nyár dereka!; 5: A megoldás
második része; 6: Hamuvá lesz; 7: RŐR;
8: Áron utódja a főpapi tisztségben; 9:
Borravaló; 10: Európai Parlament; 11:

A megoldás negyedik része; 15: Visszafe-
lé: hebeg-..., értelmetlenül beszél; 17:
Aranygól röviden; 19: Alkotás; 21:
Hegység Kánaán földjétől északra; 22:
Körmöl; 25: Úgy ám, népiesen; 26: La-
tin férfinév; 28: A dúrskála hatodik
hangja; 30: A megoldás harmadik része;
32: Angol köntös; 34: Fejei; 38: Fiatalok
köszönése; 41: Egy fél iker!; 42: Néma
kém!        

Összeállította: Asztalos Bogdán

A megfejtéseket december végéig vár-
juk a szerkesztőségbe.

w Budapest keleti részén vagy a
hozzá közeli településeken (Gödöl-
lőig) egyedülálló nő keres kiadó
lakrészt vagy szobát. Tel.: 06 20 886
3190.

h i r d e t é S
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A Magyarországi Baptista
Egyház és a Baptista Szeretet-
szolgálat nagy örömmel hív
mindenkit arra az éves nagysza-
bású ünnepségre, amelynek he-
tedik alkalommal ad otthont
2016. november 6-án, vasárnap a
Budapest Aréna. A közös hála-
adónapon – amely egyben rend-
hagyó istentisztelet lesz – Papp
János, a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke és Szenczy Sándor,
a Baptista Szeretetszolgálat elnö-
ke hozza el nekünk az igei üze-
netet. Rontó Kitty, Mező Misi,
Pintér Béla, Szabó Balázs közös ze-
nei szolgálata, valamint egy 500
fős gyermekkórus, az Újpesti
Baptista Harangzenekar és a Bu-
dapest Fesztiválzenekar művé-
szeinek közreműködése mellett
is csak akkor lesz teljes az este,
ha magánszemélyek, gyülekeze-
tek és közösségek együtt, egy
emberként fejezhetik ki háláju-
kat Istennek. 

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt határon innen és túlról,
hogy együtt ünnepeljünk és
mondjunk köszönetet Isten sok-
féle áldásáért az életünkben. Há-
lát adunk többek között az idén
20 éves Baptista Szeretetszolgá-
latért, amelynek történetét be-
mutató kiállítás is megtekinthető
lesz majd a Budapest Arénában. 

A belépés 500 Ft regisztrációs
díjhoz kötött, a belépőkkel érke-
zési sorrendben lehet helyet fog-
lalni. 

Belépők igényelhetők a http:
//www.baptist.hu/halasvagyok
honlapon és a 06 20 822 8560 te-
lefonszámon.

A hálaadónap felé vezető út a
közösségi médiában is nyomon
követhető lesz a #hálásvagyok
címke segítségével. Lehetőség
lesz arra is, hogy élőben a ren-
dezvény helyszínén írjuk le
hálaokunkat, amit egy kivetítőn
keresztül, üzenőfalon fogunk
megjeleníteni. 

Töltsük meg együtt közös há-
lánkkal a Budapest Arénát! 

„HáláSVagYoK!”
jubileumi hálaadó ünnep 
a Budapest Arénában

2016. november 6. 
vasárnap 17 óra

Augusztus 28-án, vasárnap dél -
után átadásra került az óvodánk. A
megnyitón rövid beszédet mondott
Macher Tivadar helyi lelkipásztor, Papp
János, a Magyarországi Baptista Egy-
ház elnöke, Paróczi Zsolt lelkipásztor, a
Baptista Oktatási Központ vezetője. 

A gyülekezet imádságban indította
útjára az óvodát, élén a munkatársak-
kal. A gyermekek is részt vettek ebben,
hiszen az ünnep záróakkordjaként kis
papírhajócská kat bocsátottak vízre a
nyári melegben. Isten áldja meg az in-
duló óvodát!

Forrás: pecsinapilap.hu

Megnyitotta kapuit a kishajó Baptista Óvoda Pécsett


