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A hét igé je
„Mert az Úr szemei áttekintik az

egész földet, és ő megmutatja erejét
azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.”
(2Krón 16,9a)

A hét gon do lA tA
Életünk minden történése Is-

ten előtt megy végbe. A leghét-
köznapibb dolgainkról is tud. Le-
ülésünk és felállásunk, ügyeink
intézése és pihenésünk is ismert
előtte. Mint ahogyan látja szándé-
kainkat – még a titkoltakat is –, és
a még kimondatlan szavaink is is-
mertek előtte (lásd Zsolt 139,1–4).
Ez egyszerre lehet csodás, ugyan -
akkor félelmetes is. Valaki, aki tu-
dott ugyan Istenről, de nem hitt
benne, egy-egy görbe nap végén
félve ment haza. Útközben nem
mert a házak tövében húzódó jár-
dán menni, nehogy Isten ítélete
következtében egy lehulló cserép
a fejére essen. Számára nem volt
csodálatos tudni, hogy „az Úr sze-
mei áttekintik az egész földet”. A
te életedben hogy van ez? (Hajnal
Zoltán)

A hét gyAkorlAtA
Mire késztet az a tudat, hogy

Isten mindent lát az életünkben?
Félelmet ébreszt bennünk, vagy
csodáljuk ezért Istent? Indítson
arra, hogy keressük őt! 

A hét imájA
Segíts olyan életre minket, Iste-

nünk, hogy ne kelljen szégyenkez-
nünk mindent látó szemed előtt!
Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató„Nem is fog meginogni sohasem,
örökre emlékezetes lesz az igaz.” (Zsolt
112,6)

Az emlékezetes eseményeket,
embereket, történéseket ha nem is je-
gyezzük fel külön, akkor is emlékez-
ni fogunk rájuk. A memóriánkba be-
égették magukat.

Felejtős – szoktuk mondani arra,
ami jellegtelen, lényegtelen, átlagos
vagy szürke volt. Az egészet a fele-
dés homálya takarja.

Ma rengeteg ötletet és módszert
találunk arra, hogyan tegyük emlé-
kezetessé a dolgokat: akció, happe-
ning, ajándékok stb. Emlékezetessé
tenni egy találkozót, egy rendez-
vényt, egy beszédet, egy tettet
olyasmi, ami hosszú távon, de akár
örökre is élő és ható valóságként to-
vábbra is ott él az érintett emberek
lelkében. 

Az egyik legfontosabb kérdés ez-
zel kapcsolatosan az, hogyan tartsuk
fenn az érdeklődést az iránt, ami a
munkánk, szolgáltatásunk, tevé-
kenységünk. Mert az érdeklődés
fenntartása szorosan összefügg az
emlékezéssel. A visszaemlékezés az
ismerősség, az azonosulási vágy ér-
zetét kelti. Az emlékezet hatékony-
ságát jelentősen növeli az eredetiség,
a szokatlanság, a jelentőség. Minél
mélyebb benyomás éri az embere-
ket, annál emlékezetesebb a hatás.
Felkelteni mások figyelmét! – ez az
egyik legfontosabb kérdés. 

De én nem akarok a figyelem kö-
zéppontjába kerülni – mondja talán
valaki. Mit jelent az, hogy mások fi-
gyelmének a középpontjában va-
gyok? Mások teljes figyelme kell ah-
hoz, hogy a csecsemő egészséges fel-
nőtté váljon. A gyermek, a fiatal, aki
képtelen mások figyelmét önmaga
iránt felkelteni, jelentős hátrányba
kerül már a fejlődés korai szakaszá-
ban. A figyelem igénylése egyáltalán
nem önzés, mert az a táplálékunk.
Enélkül magunkra maradunk, kire-
kesztettek leszünk, és közösségen
kívül nincs fejlődés. A figyelemza-
var egyre több gyermek problémája,
ami kihat a többiekkel való kapcso-
latra és a teljesítményeikre is. A fi-
gyelmen keresztül kell a másik lé-
leknek maradandót adni. Aki képes

a figyelem középpontjába kerülni,
az képes hatást gyakorolni az embe-
rekre. Hogy vannak, akik a figyelem
középpontjába botránnyal, negatí-
vumokkal vagy nemtelen indítékok-
kal kerülnek, az nem jelentheti azt,
hogy ne lenne elengedhetetlenül
fontos az emberek figyelmét a leg-
jobb és legnemesebb értékekre irá-
nyítani, terelni. Vannak írások, ame-
lyek képesek voltak ezt az ér dek -
lődés felkeltést, figyelemirányítást
elérni. Például a nyugati történelem
legnagyobb hatású írásai sorrend-
ben: Biblia, Luther 95 tétele, Charles
Darwintól A fajok eredete, Karl Marx
és Friedrich Engels Kommunista ki-
áltványa.

A nagy kérdés
A maradandóság érdekli egyálta-

lán a ma emberét? Maradandó mű-
vet létrehozni? Maradandóvá válni?
Az örökkévalóságnak építkezni? De
mit értünk maradandóság alatt, ami-
kor egy mai zseniális munka, mű,
előadás, film, koncert, akármi, hol-
napra-jövőre már elfelejtődik? A hí-
res-hírhedt stanfordi börtönkísérle-
tek atyja, Philip Zim bardo szociál -
pszichológus, kollégájával, John
Boyddal több évtizedes kutatásaik
során arra a következtetésre jutot-
tak, hogy az időhöz való viszonyunk
– anélkül hogy tudnánk róla – dön-
tően befolyásolja a magánéletünket,
munkánkat, karrierünket, viselkedé-
sünket és kapcsolatainkat. Az idő-
höz való viszonyunk alapján va-
gyunk élvezeteket hajszoló, kocká-
zatvállaló jelenhedonisták; vagy az
élet sorsszerűségét elfogadó jelen -
fatalisták; vagy a régi szép időket
boldogan idéző múltpozitívak; vagy
a kudarcokról és elszalasztott lehe-
tőségekről panaszkodó múltnegatí -
vak; vagy célok megvalósításáért
küzdő jövőorientáltak; vagy a spiri-
tuális életet hirdető transzcendenta -
listák. Zim bardóék ezért dolgoztak
ki egy olyan módszert, amellyel
mindenki megállapíthatja a saját
időperspektíváját, aztán megcsinál-
hatja a saját időprofilját, amellyel
egy teljesebb életet valósíthat meg.

Örökre emlékezetessé válni! (112. zsoltár)

(Folytatás a 293. oldalon)
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A negyedik hitelődünk Rottmayer
János testvér volt. Őt ükunokája, Rott -
mayer Jenő jelenítette meg.

Rottmayer János: „Apám német,
anyám magyar volt. Én Pest-Budán
születtem 1818-ban. Mindig szeret-
tem a zenét és a művészeteket, de
anyám azt akarta, hogy apámhoz
hasonlóan asztalos legyek. Így apám
mellett kitanultam az asztalosságot,
de ha már dolgoztam valamin, azt
akartam, hogy az olyan szép legyen,
hogy szinte megszólaljon. A Duna
mellett nőttem fel, amibe egy téli
fürdőzés során csaknem belefullad-
tam. Az 1938-as dunai árvíz is elgon-
dolkodtatott az élet mulandóságá-
ról. Akkoriban olyan idők jártak,
hogy akármennyit dolgozott is egy
fiatalember, idehaza pénzt nem so-
kat látott érte cserébe. Külföldön le-
hetett csak igazán boldogulni. Így
kerültem Pest-Budáról Bécsbe, on-
nan Drezdába, majd Berlinbe. 1842
nagy lehetőség volt az ügyes aszta-
losok számára. Az ekkor tűzvészben
elpusztult Hamburg újjáépítésére
mindenünnen szívesen fogadtak
mestereket. Itt történt meg velem,
hogy egy hamburgi baptista Bibliát
adott nekem, és a munkások között
bizonyságot tett Jézus Krisztusról.
Elhívott az összejövetelükre. Isten
átformáló erejét tapasztaltam meg
ott. Megtaláltam, amit igazán keres-
tem. 1844. május 4-én merítkeztem
be az Elbában. Johann Gerhard On -
cken, Európa akkor még egyetlen
baptista gyülekezetének pásztora
merített be. Ő ültette el a szívemben,
hogy »minden újjászületett baptistá-
nak misszionáriusnak kell lennie«.
Ebben a gyülekezetben voltunk még
többen is magyarok. Nem volt kér-
dés számunkra, hogy amit tanul-
tunk, azt vigyük haza szülőföldünk-
re, és osszuk meg minél többekkel.
Oncken egyébként a gyülekezetében
megerősödött, kiképzett tagokat
visszaküldte származási helyükre.
Én 1846. május 20-án érkeztem meg
Pest-Budára. Házunknál hamar bap-
tista gyülekezet alakult. 1848. márci-
us 15-én kitört a forradalom, és a za-
varos viszonyok között gyengült a
közösség. Egy év múlva pedig a
fegyverletétel után teljesen felbom-
lott. Nehéz idők voltak. Édesanyám-
nak akkor állt meg a szíve, amikor a
Gellért-hegyről Pestet ágyúzták az
osztrákok. A megtorlás éveiben be is
tiltották az összejöveteleket. A Ham-
burgból jövő testvéreket kiutasítot-
ták az országból. Csak egy évtized

elteltével indult újra a baptista misz-
szió. Műhelyem vasárnaponként
imateremmé alakult, szabadidőm-
ben pedig Bibliát árultam. Még a
pesti zsidóknak is. De ez az időszak
sem volt könnyebb, beteg feleségem
gondozásának felelőssége mellett
nevelni a gyermekeimet, miközben
idehaza csődbe jutott az asztalos-
ipar. Már arra készültünk, hogy ki-
költözünk Amerikába, amikor az Úr
hazahívta feleségemet. Maradtunk
hát az árvákkal, én pedig a baptista
asztalospályát módosítottam, és hi-
vatásos Biblia-terjesztő lettem. 1866-
ban Amerika helyett így kerültünk
Kolozsvárra. Eladtam a szerszámai-
mat, és ezek árán árva gyermekeim-
mel így mentünk Erdélybe. Újból
kellett kezdenem az életet. Ismeret-
len körülmények között. Meg kellett
tanulnom románul, bár még a ma-
gyart sem beszéltem tökéletesen, de
Isten megerősített abban, hogy a he-
lyemen vagyok. Már az első évben
10 000 Bibliát adtam el! Noha a ha-
tóságok és a klérus igyekeztek aka-
dályozni a munkámban. Gyermeke-
imnek nagyon hiányzott az édes-
anyjuk, és munkám miatt engem is
sokat nélkülöztek. Ezért újra meg-
nősültem. De erről most nem szeret-
nék beszélni.”

Szociológiai kerekasztal-beszél-
getést szerveztek a Comenius Ház
munkatársai szeptember 12-én a
baptista egyház székházának ta-
nácstermében. A Benczúr 31. Estek
harmadik rendezvényén az ifjúság-
kutatás mellett szó volt a társada-
lomtudományi kutatások gyakor-
latáról a gyülekezetek életében. A
kerekasztal meghívott vendégei
Székely Levente (szociológus, ifjú-
ságkutató) és Kocsis-Nagy Zsolt
(szociológus) voltak.

Székely Levente a Kutatópont
2012-es felmérésének eredményei
alapján mutatta be a mai ifjúságot,
az „új, csendes generációt”, akikre
a konformitás, bizonytalanság, cél-
talanság, illetve az állandó online
jelenlét jellemző. Az ő értékrend-
jükről, jövőjükről és motivációikról
kaphattak képet a jelenlévők. 

Kocsis-Nagy Zsolt, a Központi
Statisztikai Hivatal dél-magyaror-
szági régiójának vezetője a társada-
lomtudományi kutatásokban rejlő
lehetőségekről beszélt a közössé-
gek, gyülekezetek életében. Ki-
emelte, hogy a döntéshozásnál
nagy segítséget jelent, ha különbö-
ző felméréseket végeznek a gyüle-
kezeten belül vagy annak környe-
zetében. Majd elmondta, mely
módszerek a leghatásosabbak.

A bevezető előadások után kö-
zös eszmecserére került sor, ahol a
jelenlevők feltehették kérdéseiket,
melyek az elhangzottak alapján a
pedagógia és a misszió lehetősége-
ire irányultak. A közös beszélgetés
jó alappal szolgált a további gon-
dolkodásra és gyakorlati lépések
megtételére.  

Baptista sajtószolgálat

Szociológiai 
kerekasztal 

Benczúr 31. estek

Hithőseink Tahiban 4.
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Örökre emlékezetessé válni! – Folytatás a címoldalról

Nagy hatású színész, nagy hatású
politikus, nagy hatású sportoló,
nagy hatású előadó... 

Amikor az ember maga lesz nagy
hatású, akkor maradandóvá válik.
Mint Puskás Ferenc, Szentgyörgyi Al-
bert, Szilárd Leó...

Jézus Krisztus maradandósága
Jézus Krisztusról nem lehet nem

beszélni témánk kapcsán. Ő nem
csupán maradandót alkotott teljesen
új életfelfogásával, az evangélium-
mal, hanem ő maga vált maradan-
dóvá. 

Mi volt a földön élt Jézus Krisz-
tus maradandó hatásgyakorlásának
a titka? Miért érdekel ez egyáltalán
bennünket? Mert a következő kérdé-
sek már teljesen engem érintenek:
Hogyan gyakorolhatok maradandó
hatást a gyermekemre? A férjemre-
feleségemre? A barátaimra? A mun-
katársaimra? A szom szédaimra? A
tanítványaimra?

„Nem is fog meginogni sohasem,
örökre emlékezetes lesz az
igaz.” (Zsolt 112,6) Örök ha-
tást elérni valaki, valakik lel-
kében! Ez igen, ezért érde-
mes élni, küzdeni. Ennek a
titkát érdemes és szükséges
keresni, kutatni.

Hadd fordítsam le mai
fogalmakra Jézust: Jézus 30
éves korára összegezte az
evangéliumot, amely egy is-
teni modell az emberi élet
kiteljesedésére, de saját éle-
tével, tetteivel és kommuni-
kációjával egy személyes,
teljesen tőle függő, hozzá
tartozó életváltoztató elmé-
letként ismerjük. 

Jézus Krisztus maradan-
dósága, emlékezetessége két
lábon állt, áll:

1. Istenből indult ki és építette föl
a maga rendszerét.

2. Az emberek érdekelték, lelkü-
ket kutatta, életváltozásuk útját ke-
reste kinél-kinél más-más módon, a
közösségek valódi harmonikus mű-
ködéséhez adott alapvető törvény-
szerűségeket, útmutatásokat. Figyel-
mét teljesen képes volt a másikra irá-
nyítani, a másik érezte, hogy Jézus
teljesen csak vele foglalkozik időtle-
nül. Igazából ezért élünk, ezért va-
gyunk ezen a világon, hogy teljesen
a gyermekemre, a férjemre-felesé-
gemre, a barátaimra, a munkatársa-
imra, a szom szédaimra, a tanítványa-
imra tudjak figyelni, amikor velük
vagyok, amikor magamban velük
foglalkozom.

„Örökre emlékezetes lesz az igaz.”
(Zsolt 112,6) 

Az igaz ember ezt csinálja. Aki
ezt teszi, az igaz ember. Örökre em-
lékezetes lesz, mert örök hatást gya-
korol. 

Háló Gyula

Narrátor: „Majd beszélek én.
Mostohaanyjuk nem bánt szeretet-
tel az árvákkal. Sajnos ez a hozzáál-
lás inkább nehezítette, mintsem tá-
mogatta Rottmayer Jánost elhívása
betöltésében. Bár feleségét végül ki
is zárta sorai közül a baptista kö-
zösség, férje hű maradt elveihez, és
minden nehézség közepette olyan
életművet hagyott maga mögött,
mely méltó arra, hogy kiemelt mó-
don emlékezzünk rá. 

Mint Biblia-árus, munkáját fele-
kezetközi módon végezte. Kolozs-
vári Biblia-raktárában rendszeres
vasárnapi iskola alakult, ahol egy-

szerre szólt az evangélium a néme-
tek, magyarok, románok, zsidók és
csehek felé is. 1876-ban ő adta ki az
első magyar nyelvű gyerekénekes-
könyvet. 

Nem maradt fenn egyetlen pré-
dikációja sem, nem alapított nagy
gyülekezeteket, nem merített be tö-
megeket, nem a bőséges aratás, ha-
nem a küzdelmes ugartörés és
magvetés volt az osztályrésze. Az
őt követő Kornya Mihály sok szem-
pontból ennek a munkának az ara-
tásába állhatott be és meríthetett be
később tömegeket.          

(Folytatjuk)

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
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Mi a bemerítés? Formaság? Ha-
gyomány? Lényegtelen? Vagy el-
pecsételés halálból az Életbe? – To-
vábbi kérdések: Miért gyakorolta
Bemerítő János a megtérők bemerí-
tését a Jordánban? – Miért ragasz-
kodott Jézus ahhoz, hogy őt János
teljes testével merítse be?

– Miért éppen akkor szállt a
Szent Szellem Jézusra, és nyilvání-
totta ki gyönyörűségét az Atya,
amikor a Fia bemerítkezett? – Mi-
ért mondta Jézus: „Aki hisz és
bemerítkezik, üdvözül.” Miért kér-
te Péter apostol a pünkösd napján
bűnbánatra jutott emberektől:
„Térjetek meg és merítkezzetek be
Jézus Krisztus nevében...” – Mit
értsünk azalatt, hogy „a bemerítés
által eltemettettünk vele a halálba,
hogy amiképpen Krisztus feltámadt a
halálból, mi is új életben járjunk”
(Róm 6,4)?

Az nyilvánvaló, hogy a H2O
vegyjelű víz senkit sem üdvözít. –
Miért tartotta hát Jézus Krisztus
(az apostolok és a Biblia) ennyire
az üdvösséghez tartozónak a be-
merítést? – Úgy gondolom, hogy a
bemerítés – mint a megtérés és a
Szent Szellem által történt újjászü-
letés külső pecsétje – hűségre köte-
lez, Isten előtt is, a saját hitem és lel-
kiismeretem előtt is, és az egész vi-
lág előtt is mint Krisztus testének
tagját és a mennyhez tartozó hívő
embert. Ez a hűség felelős helytál-
lást és számonkérhető missziós tevé-
kenységet jelent egy helyi gyüleke-
zet szentségben, szeretetben meg-
valósuló közösségében, mindez a
Szent Szellem erejében és a kegye-
lem szabadságában.

Így működik egy bemerítésben
részesült, e világtól elkülönülten
élő, de e világban és emberek men-
téséért élő, hitben és buzgó szere-
tettel szolgáló gyülekezet! – Elér-
hetetlen ábránd? Ilyen csak régen
volt? – Isten terve és akarata ez ma
is! Egy pillanatra sem adhatjuk
alább! Ha egész szívvel, hittel és
odaszánással keressük és be is ál-
lunk Isten akaratába, ő eszközzé
tesz abban, hogy megvalósuljon!

Id. Kovács Géza

Ó, boldog naivitás! Amikor azt
gondoljuk, hogy a dolgok feketék-fe-
hérek, és megpróbálunk rájuk csípő-
ből reagálni, pontosan akkor válunk
azzá a bizonyos „birkává”, aki a
mindenkori ellenkező véleményt
mantrázza. Jó polgár lévén azért
igyekszünk a legkülönfélébb helyek-
ről tájékozódni, elolvassuk a ked-
venc lapjaink címsorait, netán a vezér-
cikkek első bekezdéseit, a hozzászólá-
sokat, a Facebook-kommenteket, jó
esetben két ellentétes politikai hátterű
tv-műsort, a plakátokat, az ellenplaká-
tokat, sorolhatnám. Valójában egyi-

künk sem találkozott sem bevadult
migránssal, sem síró családdal, mégis
pontosan tudjuk (mindkét oldalon),
mit kellene tennie a kormánynak, az
egyháznak, a civileknek, a szomszéd-
nak. Mi pontosan tudjuk, hiszen jól
tájékozottak vagyunk. Így volt ez
ezer éve is a honfoglalásnál, és kü-
lönben is keresztények vagyunk, és
humánusak, de legfőképpen jók.

Mi a mi tisztünk és felelősségünk a
jelenleg minden személyes és közéleti
diskurzust átitató migránskérdésben?

Vegyünk most néhányat a köztu-
datban forgó legsarkosabb gondolatok
közül, és álljunk meg mellettük egy-
két mondatra.

Kettős mérce
A keresztények nem lehetnek el-

utasítóak, mert Krisztus is meg-
mondta, hogy szeresd ellenséged, és
tartsd oda a másik orcád (Lk 6). De
Krisztus azt is mondta, hogy szegé-
nyek mindig lesznek, fontosabb az
ővele való kapcsolattal törődni. Szá-
momra a legnagyobb ellentmondás
ott van, hogy a keresztényektől „el-
várt” humanizmust és toleranciát
olyanok kérik számon, akik a hatá-
ron túli magyarokat és a jobboldali
populista „ellenfelüket” azonnal
lámpavasra tűznék, de legalábbis
egy kanál vízben megfojtanák. 

Biztonsági kockázat?
„Van összefüggés.” „Nincs össze-

függés a terrorizmus és a migráció kö-

zött.” Mi az igazság? Nyilvánvaló,
hogy nem minden bevándorló terro-
rista, és sok olyan család, fiatal érke-
zik, aki belefáradt a mindennapok ki-
látástalanságába, és a tehetségével,
szorgalmával ki akarja teljesíteni az
életét. A statisztikák, a kutatások és a
hírek mégis azt bizonyítják, hogy az
elmúlt évtizedek integrációs törekvé-
sei kudarcba fulladtak. Nem sikerült a
társadalom aktív tagjává tenni a 60-as
években behívott török vendégmun-
kások leszármazottait sem. Pedig a
szüleik valószínűleg még igyekeztek
„hálásnak” lenni a német közösségnek
a befogadásért. 

Az elégedetlen tömegben elég
könnyen terjednek a szélsőséges néze-
tek, így tudott a liberális, szabados
életvitelt lenéző muzulmán közössé-
gekben gyorsan lángra kapni a radiká-
lis iszlám ideológia. A menekülttábo-
rokban dolgozók és biztonsági szak-
emberek általános tapasztalata, hogy a
menedékkérők nem együttműködő-
ek, nincsenek irataik, ellentmondáso-
sak a történeteik. Azt mondják, amiről
tudják, hogy meghaladja az európai
ember érzékenységi küszöbét. Azaz
hazudnak egy jobb élet reményében.
Ezek között azonban könnyen beszi-
várognak olyan elvakult terroristák,
akiknek egyetlen céljuk, hogy meg-
semmisítsék a nyugati bűnös kultúrát.
Ha a témáról beszélünk, bizony ez is
benne van a „pakliban”. Aki egy kicsit
is ismeri a valódi iszlám kultúrát, tud-
ja, hogy amint többségbe kerül egy
adott társadalomban, a törvények
szintjén is meg kell jelennie a vallási
törvényeiknek (saría). Náluk nincs
szekularizáció, azaz egyetlen rendszer
az állam és az egyház.

„Segíteni erkölcsi kötelességünk”
Miért gondolom azt, hogy ez a

szlogen mélységesen megalázó és ha-
mis a valóban nyomorultakkal szem-
ben? Az emberiség 2/3-a nélkülözik,
míg a nyugati típusú társadalmak tob-
zódnak az anyagi, szellemi és kulturá-
lis javakban. A háborúk hátteréről
hosszú oldalakat lehetne írni, de ta-
pasztalatból tudom, hogy a hétközna-
pi ember általában jól együtt tud mű-
ködni a legkülönfélébb kulturális kö-
zegekből jövő emberekkel. Viszont az
olaj és más természeti kincsek feletti
hatalom, a fegyvereladás jó üzlet.
Nem titok, hogy komoly embercsem-
pész-hálózat toborozza az elmaradott
országokban élő embereket, akik min-
denüket pénzzé teszik, vagy kölcsönö-
ket vesznek fel, hogy a videókon látott

gondolatok a migrációrólA bemerítésről
Üzenetbemerített

tagokbólállóbaptista
gyülekezeteknek
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A Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió hajdúnánási intézményé-
ben jól működő csoportfoglalko-
zásainkon – amelyekből kiemel-
ném a kreatív csoportfoglalko-
zást – ellátottaink nemcsak nagy
örömmel vesznek részt, hanem
büszkén is, hiszen nemcsak a
kertben érnek el örömteli pillana-
tokat – ez igazán a betakarítási
szezonban teljesedik ki –, hanem
kreativitásukkal is büszkélked-
hetnek.

Mondhatom, hogy a tavalyi
évhez viszonyítva sokkal na-
gyobb és több termés került beta-
karításra, ami a képeken is látszó-
dik. Ellátottaink ezeket is felhasz-
nálhatják a főzőklub keretében,
hiszen ők vetették és gondozták.
Azon a napon is így történt, ami-
kor felajánlásból birkahúst kap-
tunk, amelyet hozzáértők a nagy
munka mellett szívesen készítet-
tek el társaiknak, akik – készülve
a télre – kiválogatták, zsákba
szedték s a pincébe helyezték a
burgonyát. Közben még egy kis
sünkutya is segített nekik.

Kreatív csoportfoglalkozáson
„nyárbúcsúztató” címmel papír-
fecskéket készítettünk, amelyek
intézményünket díszítik, s köz-
ben mindenki megosztotta, mi-
lyen rövid távú céljait sikerült
megvalósítania egyedül vagy a
segítségünkkel.

Abdulla Ilona

európai Kánaánt elérjék. Én sem ten-
nék másként. De legyünk tudatában
annak, hogy az elvándorolt társadalmi
tőke, az életerős emberek hiányozni
fognak, amikor eljön az idő, és újjá -
épülhetne az adott ország. Másik. Mi
van azokkal a szerencsétlenekkel,
akiknek nincs se pénzük, se kapcsola-
taik, hogy útra keljenek? Őket nem saj-
nálja senki? Az otthagyott asszonyok,
gyermekek nem számítanak? Nekik
nem „jár” a jobb világ? A Földközi-
tengerbe veszett emberek kinek a lel-
kén száradnak? Ha nem indulnak út-
nak, ma is élhetnének... Mit tesznek a
nagyhatalmak, a nemzetközi szerve-
zetek, hogy segítsék a konfliktusok
megoldását, mivel segítik elő a megbé-
kélést, a helyreállást? Hallunk erről hí-
reket? Mindenki válaszolja meg ezeket
a kérdéseket maga.

A legfontosabb azt megértenünk,
hogy a felelősségi köröket nem lenne
szabad áthágni. Más a feladata a min-
denkori kormánynak, és más az egyes

embertől elvárt viszonyulás az adott
helyzetben. Mondhatnám azt is, hogy
a felsőbb hatalmakat Isten helyezi az
adott posztra, és Isten engedi, ha men-
niük kell. Ezért elvárható, hogy az
adott ciklusban megválasztott és veze-
tésre a többség által felhatalmazott
kormány viselje a döntéseiért a felelős-
séget. Akinek mindez nem tetszik, le-
hetősége van mozgósítani az adott
rendszert kritizáló társadalmi tőkét, és
olyan programot indítani, amely el-
nyeri a többség tetszését a következő
választáson. Pont. A kormány felada-
ta, hogy állampolgárai számára bizto-
sítsa a rendet és a biztonságot. Az
egyén felelősségi köre pedig az, hogy
ha a házába bekopognak, krisztusian
reagál-e, vagy ha az úton segítséget
kér tőle egy nyomorult, mi lesz a vála-
sza. Isten színe előtt viszont nekünk
kell számot adnunk a tetteinkért. A lel-
künk állapotáért csakis mi vagyunk a
felelősek. Csakis mi.

Kovács Viktória

A Nap Utcai Baptista Gyülekezet
története augusztus utolsó vasárnap
délelőttjén ismételten fordulóponthoz
ért. Dr. Almási Tibor lelkipásztor test-
vért, a teológia rektorát búcsúztatta a
gyülekezet közel négyéves igehirdetői
szolgálat után. Almási testvér ügyinté-
ző lelkipásztorként kezdte munkáját a
gyülekezetben, majd egyre szorosabbá
vált kapcsolata a gyülekezettel, és két

évre vállalta a lelkipásztori szolgálatot.
Az idő hamar letelt. 

A lelkészi szolgálat sok időt, ener-
giát igényel a lelkipásztortól, de nagy
hasznára van a befogadó gyülekezet-
nek. A sáfárság felelőssége ráterhelő-
dik a gyülekezetre és az igét átadó
igehirdetőre egyaránt. Gyülekeze-
tünk a közel négy év alatt mély igei
tanításban részesült, mely megerősí-
tett hitünkben, közelebb hozott egy-
máshoz minket. Ezzel a belső lelki tő-
kével rendelkezve miénk a felelősség,

hogy hogyan használjuk azt a jövő
missziójában.

Az igehirdetőnek gazdálkodnia
kell saját véges lehetőségeivel. A taní-
tás különféle formái közötti hangsú -
lyo kon időnként változtatni szüksé-
ges. Almási testvér sok más tevé-
kenysége számára szabadul fel idő és
energia a jövőben. A gyülekezet szá-
mára a misszió más irányaira történő
hangsúly-áthelyeződés tette érthetővé,
elfogadhatóvá az elválást.

A gyülekezet magas színvonalú
igei tanításban részesült rendszeresen
ez idő alatt. Megtapasztaltuk, hogy az
Ige kőszikla, ereje és tekintélye van,
építeni lehet rá. Az Ige értékét szimbo-
likusan megjelenítette a Nap utcai
szolgálat emlékéül átadott Bécsi Arany
Biblia. Egy lelkipásztor polcán mindig
sok Biblia van. A Bécsi Arany Biblia
számozott kiadása azonban egyedi
szépségű könyvművészeti alkotás.
Több száz színes kép korai évszáza -
dok művészetéből, míves könyvköté-
szeti megoldások látványosan jelenítik
meg a Szentírás értékét, tekintélyét.

Összetartozásunkat fejeztük ki az
„Adj kezet, testvér, és búcsúzzunk im-
már...” kezdetű közös énekkel, melyet
az egész gyülekezet felállva, kézen
fogva énekelt. Biztos vagyok benne,
hogy hosszú idő távlatából is hálás
szívvel fog a gyülekezet gondolni
Almási Tibor testvér szolgálatára, az
együtt töltött időszakra.

Serafin József

Napforduló 

Kreatív foglalkozások
Hajdúnánáson



Sokunk életében egyszer eljön
az a nap, amikor Isten kiemel az
addigi megszokott életünkből, és
egy teljesen új, számunkra idegen
városba küld. Távol a családunktól,
távol a barátainktól és távol a gyü-
lekezetünktől.

Emlékszem arra a három évvel
ezelőtti nyár végi napra, amikor az
első éjszakámat töltöttem az ijesz-
tően üres és csendes kollégiumi
szobámban. Szinte tapintani lehe-
tett Isten jelenlétét, és hallani lehe-
tett, amint azt suttogja nekem: „Ne
félj, én veled vagyok!”

Bizony, féltem. Nem az előttem
álló nehézségektől, nem az új em-
berektől, az új környezetemtől, ha-
nem önmagamtól. Feltettem a kér-
déseket magamnak: „Mi lesz, ha
csalódást okozok?” „Mi lesz, ha
majd elcsábít a világ, és én nem tu-
dok nemet mondani neki?” Legin-
kább attól féltem, hogy Isten nélkül
fogok maradni. Amit nem akartam.
De hamar be kellett látnom, hogy
ezek mind olyan félelmek és aggo-
dalmak, amelyeknek nem szabad
úrrá lenniük rajtam, hiszen az Úr
megígérte akkor este: „Nem mara-
dok el tőled, sem el nem hagylak
téged.” – És így is tett.

Nem mondom, hogy nem akad-
tak hullámvölgyek ezekben az
években. Sokszor elestem és sok-
szor bizony nehéz volt. Úgy gondo-
lom, ezekben az időkben vagyunk
a legbefolyásolhatóbbak. Látjuk,
ahogyan a világ él. Testközelből ta-
pasztalhatjuk a csoporttársaink éle-
tét és érzelmi állapotát. Nemet
mondani meghívásokra, kitartónak
és szorgalmasnak lenni, amíg a töb-
biek lusták és lazán veszik az előt-
tük álló akadályokat. Elbukni, de
nem elveszni. Emelt fővel viselni az
elbukott krediteket, és hálát adni

azokért is. Bizony, sok kihívással
van tele. De mindazt a sok-sok ál-
dást, amelyet Isten ezekben az
években készített el nekünk, csak
akkor tudjuk elvenni, ha kitartóan
ragaszkodunk hozzá. Mert a világi
kincsek elmúlnak, de azok a kin-
csek, amelyeket Istentől kapunk, az
örökkévalóságig elkísérnek majd.

Tudom, sokan vagytok most,
akik hasonló dolgokkal néztek
szembe, mint én évekkel ezelőtt.
Távol vagytok a szeretteitektől, a
gyülekezetetektől, de Istentől nem.
Ezért szeretnélek titeket arra báto-
rítani, hogy ne féljetek az ismeret-
lentől, mert Isten ott is egy lépéssel
előttetek jár. Biztasson és bátorítson
titeket is ez az igevers: „Nem mara-
dok el tőled, sem el nem hagylak té-
ged.” (Zsid 13,5b)

Végül pedig szeretnélek hívni
titeket, akik Budapesten laktok, és
szeretnétek egy nagyszerű ifihez
tartozni és feltöltődni Istennel,
minden kedden látogassatok el a
18:00-tól kezdődő Budapestifire,
amelynek a Wesselényi Utcai Bap-
tista Imaház ad otthont.

Bakucz Anett

Távol mindentől... de Istentől nem!

Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Az előttünk álló félév célja,
hogy életünk alapjait újra meg-
vizsgáljuk, letisztázzuk. A képi
megfogalmazása ennek az „alap-
tábor” hasonlat, ahol le kell ten-
nünk a felesleges dolgokat, akkli-
matizálódnunk kell a környezet-
hez, meg kell ismernünk a saját
dolgainkat, határainkat, céljain-
kat, mielőtt útnak indulunk.

A félév során az alapozás
négy nagyobb blokkra oszlik. Az
alapok tisztázását a tízparancso-
lat vizsgálatával kezdjük: elő-
ször Isten és ember (első négy
parancsolat), majd ember és em-
ber (második hat parancsolat) vi-
szonyát, egymáshoz való kap-
csolódását körüljárva.

Ezt követi az „új parancsolat”
vizsgálata, Jézus személye.

Majd az önmagunkhoz, Isten-
hez és másokhoz való viszonyu-
lásunkat egy visszatérő hármas
alapján fogjuk körüljárni: az
igaz ság, a szeretet és a bizalom
tükrében.

Találkozzunk minden kedden
18:00-kor a Wesselényi utca 53.
szám alatt.

Budapestifi

A Budapestifi 
félévi programja
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„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára”
Szeptember 6., kedd reggel szürke

felhők ereszkedtek Budapest városára.
A felkelő nap szórt fénye ritkán csillant
meg a kék Duna tükrén. A folyó part-
járól meredeken emelkedő lépcsőkön
többen igyekeztek különböző irányok-
ból ezen a kora reggelen a szent életű
vértanú püspök Gellért-hegyi emlék-
művének talapzatához.

Erről a magaslati pontról az egész
környék jól belátható, és a nagyváros
reggeli csúcsforgalmának zaja is csak
tompa morajként hallható. Felfelé ka-
paszkodva a próféta szavai kezdtek
egyre erőteljesebben lüktetni bennem:
„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, fi-
gyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit
felel panaszomra.” (Hab 2,1)

Imádkozni siettünk ide jó néhá-
nyan ezen a reggelen. Valahogy úgy,
mint ahogy Jézus is sokszor tette,
amikor a Jeruzsálem fölé emelkedő
Olajfák hegyére hívta tanítványait
zsoltáréneklésre és buzgó könyörgés-
re. Fölhangzottak Jézus mondatai is,
aki fájdalommal könyörgött Isten ir-
galmáért, Jeruzsálemért és az enge-
detlen ország kiválasztott népéért. Ezt
olvassuk róla: „Amikor Jézus közelebb
ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így
szólt: »Bár felismerted volna ezen a napon
te is a békességre vezető utat...«” (Lk
19,41–46)

Nem voltak sokkal többen az
imádkozók Jézus első elhívott tanítvá-
nyainál most sem.

Különböző keresztény felekezetek
lelkipásztorai és gyülekezeti munka-
társai dicsérték együtt az Urat lelki
énekkel és buzgó könyörgéssel, aho-
gyan ezt minden hónap első keddjén
egyébként is szokták. A nyári hónapok
elmúltával, az őszi évad kezdetén
most itt a Gellért-hegyen foglalták
imába a szolgálatban való megújulás
őszinte vágyát. Buzgón könyörögve
bölcsességért országunk és földré-
szünk lelki és politikai vezetőiért,
nyugtalan világunk békességéért.

A Magyar Evangéliumi Szövetség
szervezésében közel egy évtizede in-
dult el a havonta megtartott reggeli
imaközösség, amely sok áldás forrása
volt már eddig is. Ilyen volt ez az
évadindító Gellért-hegyi „imaséta” is,
amikor az Aliansz vezetői álltak elő

egy-egy igével és aktuális buzdítással,
amit az Úrtól erre a napra kaptak.

Elsőként Szeverényi János elnök
szólt, aki a következő gondolatokat
emelte ki: „Te pedig ne imádkozz ezért a
népért.” (Jer 7,16–28) – Isten szerelmes
fájdalmában mondta ezeket a szavakat
a prófétának. Izrael, az egyház bál-
ványimádó lett, nem tölti be funkció-
ját. Jézus is sírt a városon, de bement a
városba életét adni érte. Ez az egyetlen
esélyünk, reményünk. Az ő sebeiben
van a gyógyulás. Először nekem, gyü-
lekezetemnek, egyházamnak kell
megtérnie, hogy alkalmassá tegyen Is-
ten a pogányok felé való küldetésre...

Ezt követően László Viktor alelnök
szólt az egybegyűltekhez: „A test
ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a
sok tagja azonban mégis egy test. Így
Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy
Lélekben egy testté lettünk a keresztség-
gel: akár zsidók, akár pogányok, akár rab-
szolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat
egy Lélek itatott át. Mert a test nem
egyetlen tagból áll, hanem sokból” – így
elevenítette föl számunkra Pál levelét
(1Kor 12,12–14) mai helyzetünkre al-
kalmazva.

Dr. Mészáros Kálmán alelnök a zsol-
táríró szavaira emlékeztette a jelenlé-
vőket: „Boldog az a nemzet, amelynek Is-
tene az Úr, az a nép, amelyet örökségül vá-
lasztott... Boldog az az ember, aki hozzá
menekül.” (Zsolt 33,12; 34,9) Nemzeti
sorskérdések sorozata előtt áll orszá-
gunk, amelyek hosszú időre meghatá-
rozhatják hazánk előrehaladásának
irányát. Csak az a nép remélhet szép
jövőt, amely fölhagy az Isten elleni lá-
zadással, minél előbb bűnbánatot tart,
és megtisztult szívvel szolgál Istennek,
valamint embertársai üdvére.

Történelmi példát említve a hunok
európai hódítására emlékeztetett, ami
kis híján elsöpörte a római „civilizált”
keresztény világot. Hogy ez mégsem
történt meg, az egyrészt Isten kegyel-
mének köszönhető, valamint az egy-
szerű nép bűnbánatának, Isten előtti
megalázkodásának, és annak, hogy
életüket is kockáztató misszionáriu-
sok indultak a szilaj „bevándorló mig-
ránsok”, így magyar őseink közé az
evangélium megtérésre intő beszédé-

A Tábitha gyermekhospice-ház
2011-ben nyitotta meg kapuit Tö-
rökbálinton, miután Galambos Lász-
ló, az alapító családi házát ajánlotta
fel és a működést is finanszírozta. A
létesítményt azóta a Tábitha Non -
profit Kft. üzemelteti, amelynek új
tulajdonosa a Baptista Szeretetszol-
gálat. A Tábitha gyermekhospice-
ház 24 éves korig ingyenesen támo-
gatja a betegeket és családtagjaikat,
jelentős szerepet vállalva a halálos
vagy életet korlátozó betegségben
szenvedő gyermekeknek nyújtott
segítségben. Az alapítás óta eltelt öt
esztendő alatt a házban ápolt bete-
gek diagnózisainak mintegy egy-
harmada onkológiai, kétharmada
egyéb betegségekre utalt. A ház
munkatársai több mint 160 család-
nak segítettek, aminek során a ház
„páciensnapjainak” száma megha-
ladta a 3500-at. „Ma gyar ország tel-
jes területéről fogadjuk a gyereke-
ket, és nem utasítunk vissza senkit,
aki jogosult a szolgáltatásunkra. A
kezdet a szakmai félreértések és a
gyermekhaláltól való társadalmi fé-
lelem miatt volt elsősorban nehéz”,
mondta dr. Benyó Gábor orvos igaz-
gató.

Az ötödik születésnap ünnepsé-
gét szeptember 10-én, szombaton
16 órától rendezték Törökbálinton a
Tábitha gyermekhospice-házban.
Jelen volt Herczegh Anita, Áder János
köztársasági elnök felesége, Arad sz -
ki András államtitkár, Beneda Attila
és Nyitrai Imre helyettes államtitkár,
Galambos László alapító, Jens-Joer -
gen Pedersen, a Velux Foundation
programigazgatója, Papp János, a
Magyarországi Baptista Egyház el-
nöke, Szenczy Sándor, a Baptista Sze-
retetszolgálat elnöke, Elek Sándor
polgármester és Szentes Tamás or-
szágos tiszti főorvos.

Az eseményen jelentették be: to-
vábbfejlesztik a törökbálinti intéz-
ményt.

Forrás: baptistasegely.hu

Fejlesztésekelőtt
azötévesTábitha

gyermekhospice-ház

(Folytatás az utolsó oldalon)
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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 minél hamarabb 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

vel. Így tette ezt a szent életű Gellért
misszionárius is, akinek az emlékmű-
vénél álltunk. Azt, hogy most mi is itt
imádkozhattunk, az ő krisztusi szere-
tetből fakadó mártíriumának is kö-
szönhetjük...

Horváth István főtitkár ezeket a
gondolatokat osztotta meg a hallgató-
sággal: „A Jer 7 első verseiben olvas-
suk, hogy a prófétai üzenet azoknak
szólt, akik az Urat, Izrael Istenét men-
tek imádni a templomba. Isten helyre
akarta igazítani őket, hogy ne az ítélet
teljesedjen be rajtuk, hanem szívből
megtérhessenek. Most, amikor váro-
sunkért és népünkért imádkozunk, te-
gyük ezt úgy, hogy kérjük Isten Lelkét,
formáljon bennünket, hogy vele és ál-
tala éljük meg hitünket, és hitelesen
képviselhessük őt ebben a világban...

Imádkozzunk azért, hogy a nehéz
helyzetekben is Isten békéje uralkod-
jon bennünk, és szeretettel tudjunk
lenni egymás iránt! Ne engedjünk
magunkba gyűlöletet! Megdöbbentő
számomra, hogy amikor egy olyan
cikk megjelenik, ami állást foglal egy
adott kérdésben, milyen haraggal és
dühvel átitatott kommentek jelennek
meg az írás kapcsán. Ne engedjük,
hogy az ilyen lelkület megérintsen
bennünket, hatással legyen ránk!
Krisztus békéje legyen szilárd ben-
nünk, a szeretet uralkodjon egyházá-
ban, hogy valóban vonzó lehessen Is-
ten országa az őt még nem ismerő em-
berek számára is!”

Végül Szuhánszky Gábor alelnök
szólt a következőképpen: „Jeremiás
megdöbbentő üzenetet közöl: »Ne
imádkozzál e népért...«, mert idegen
istenek után futnak, gyűjtenek, gyújta-
nak tüzet, dagasztanak ételáldozati
ajándékot. Idegen istenek szolgálatá-
ban élnek (Jer 7,16–19 és Ézs 54,6–10).
S később, a fogság letelte után mégis a
kegyelem Istene bátorít a népért való
imára: »Mint elhagyott és fájó lelkű

hív téged az Úr...«, »a férjed a te Te-
remtőd...«, aki ígéretekkel közeledik
népéhez és hozzánk: »Hív téged az
Úr!« »Könyörülök rajtad!«. Örömhír:
Nem haragszik az Isten. Békességének
szövetségét kínálja, melyet ő alapozott
meg: »Krisztusban megbékéltette magá-
val a világot.« (2Kor 5,19) Ennek az üze-
netnek lehetünk hírnökei.”

Az egyenkénti és közös imádságo-
kat Prazsák László gitárral kísért, szív-
hez szóló lelki énekei fonták egybe és
emelték Urunk trónusa elé. 

Jó volt az Úrral együtt lennünk a
hegyen... Az örömteli szolgatársi kö-
zösség után felszabadult szívvel eresz-
kedtünk le ismét a völgybe, a ránk vá-
ró és Isten segítségével megoldandó
feladataink felé...

Dr. Mészáros Kálmán
a Magyar Evangéliumi Szövetség

(Aliansz) alelnöke

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.

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

Felhívás regisztrált 
munkanélkülieknek!

„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára” – Folytatás az előző oldalról


