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A hét igé Je
„Boldogok, akik éheznek és szomjaz-

nak az igazságra, mert ők megelégíttet-
nek.” (Mt 5,6)

A hét gon do lA tA
A legelső rákérdezés az igaz -

ságra közvetlenül a bűneset után ol-
vasható (1Móz 3,1). „Csakugyan azt
mondta Isten?” – teszi fel a ravasz
kérdést az ősgonosz, és a kígyó be
akarja bizonyítani, hogy mégsem az
az igazság. A sátán azóta is próbálja
sötét jelenlétével eltakarni, beárnyé-
kolni az igazságot. Az ember ebbe
nem tud belenyugodni, és égen-föl-
dön lázasan keresi az alétheia-t (igaz -
ság görögül) évezredek óta. „Boldo-
gok, akik éheznek és szomjaznak az
igaz ságra!” – mondja a meghalt és
feltámadt Üdvözítő, mert most már
megtalálható. Pilátus fölteszi a „köl-
tői” kérdést: „Mi az igaz ság?” Ha
kitudódott volna, ő akkor is ki-
mondja a szentenciát, és „kiszolgál-
tatta őt nekik, hogy megfeszítsék” (Jn
19,16). Amint tudjuk, Jézus már jó-
val korábban kijelentette az örök
igazságot: „Én vagyok az út, az
igaz ság és az élet!” Szomjazni az
igazságra nem egyéb, mint vágya-
kozni a Jézus Krisztussal való sze-
mélyes találkozásra. Ennek szomjol-
tó hatása abban mutatkozik meg,
hogy „ha valaki szomjazik, jöjjön hoz-
zám, és igyék”. És „annak belsejéből élő
víz folyamai ömlenek” (Jn 7,37). Ez pe-
dig a Szentháromság-Istenbe való
betagolódásunkat jelenti, itt kezdő-
dik a kegyelemben részesült szom-
jazó örök élete. (Gerzsenyi Sándor)

A hét gyAKorlAtA
Idézzük fel az élményt, amikor –

a sivatag vándoraként – rátaláltunk
a hűs oázisra, ahol a Megváltó várt
ránk ezekkel a szavakkal: „aki abból
a vízből iszik, amelyet én adok neki, so-
ha többé meg nem szomjazik” (Jn 4,14).

A hét imáJA
Urunk, hála neked szabadulá-

sunkért! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

He ti út mu ta tó

„HÁLÁS VAGYOK!”
Jubileumi hálaadó ünnep a Budapest Arénában

2016. november 6., vasárnap 17 óra
A Magyarországi Baptista Egyház

és a Baptista Szeretetszolgálat nagy
örömmel hív mindenkit arra az éves
nagyszabású ünnepségre, amelynek
hetedik alkalommal ad otthont 2016.
november 6-án, vasárnap a Budapest
Aréna. A közös hálaadónapon – amely
egyben rendhagyó istentisztelet lesz –
Papp János, a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke és Szenczy Sándor, a
Baptista Szeretetszolgálat elnöke hoz-
za el nekünk az igei üzenetet. Rontó
Kitty, Mező Misi, Pintér Béla, Szabó Ba-
lázs közös zenei szolgálata, valamint
egy 500 fős gyermekkórus, az Újpesti
Baptista Harangzenekar és a Budapest
Fesztiválzenekar művészeinek közre-
működése mellett is csak akkor lesz
teljes az este, ha magánszemélyek,
gyülekezetek és közösségek együtt,
egy emberként fejezhetik ki hálájukat
Istennek. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt határon innen és túlról,

hogy együtt ünnepeljünk és mond-
junk köszönetet Isten sokféle áldásáért
az életünkben. Hálát adunk többek kö-
zött az idén 20 éves Baptista Szeretet-
szolgálatért, amelynek történetét be-
mutató kiállítás is megtekinthető lesz
majd a Budapest Arénában. 

A belépés 500 Ft regisztrációs díj-
hoz kötött, a belépőkkel érkezési sor-
rendben lehet helyet foglalni. Belépők
igényelhetők a http://www.baptist.
hu/halasvagyok honlapon. További
információ a 06 20 822 8560 telefonszá-
mon kérhető. A hálaadónap felé veze-
tő út a közösségi médiában is nyomon
követhető lesz a #hálásvagyok címke
segítségével. Lehetőség lesz arra is,
hogy élőben a rendezvény helyszínén
írjuk le hálaokunkat, amit egy kivetí-
tőn keresztül, üzenőfalon fogunk meg-
jeleníteni. 

Töltsük meg együtt közös hálánk-
kal a Budapest Arénát! 

Kedves csengésû, áldott szó
Békesség. Ízlelgetem. Mondoga-

tom. Hallgatom. Magam előtt látom
ezernyi megnyilvánulását. A szemet
gyönyörködtető ősz szépségét, a fel-
hők kavalkádját, a gyümölcsöket, a
bőséges termést, a gyermekek népes
seregét, amint önfeledten játszanak,
és úgy érzem, hogy ez nagyon jó.
Nem csupán egy szó a békesség, ha-
nem istenáldotta valóság.

Ebbe az idillbe robban bele a bűn
és annak következménye. E rettenet
söpör végig a földön, a történelmen,
a hazán. A közelmúlt mellett az
1956-os eseményekre gondolva még
inkább értékeljük a békességet.

Mit is jelent a béke, a békesség? A
kiegyensúlyozottságot, a nyugal-
mat, az élhető életet, a félelem nél-
küli jelent, a boldog alvást, a fárad-
hatatlan, szorgalmas munkavégzést.
A békesség nem terem csak úgy ma-
gától. Tennünk kell érte. Isten el-
kezdte a béketeremtést, amikor el-
küldte az Úr Jézust, a Békefejedel-
met földünkre, majd ránk bízta a
békéltetés igéjét: „Krisztusért ké-
rünk, béküljetek meg az Istennel!”

Békesség Istennel, békesség ön-
magammal, békesség embertársaim-
mal. Ha úgy érzed, kedves Olvasó,
hogy híjával vagy a békességnek,
hogy nyugtalanság, harcok gyötör-
nek, kérd az Úr Jézustól, hogy adja
neked békességét. Ő nem úgy adja,
ahogy a világ. Minőséggel, értékkel
gazdagít. Használható békességet
kapsz tőle. Így lehet békességed Is-
tennel s egyben önmagaddal is,
majd embertársaiddal. Barátaiddal,
„felebarátaiddal”, de még ellensége-
iddel is, hiszen az ő békessége meg-
állíthatatlanul árad immár belőled
is. Istentől való békességed elsodor-
ja a válaszfalakat, amelyek emberek
között húzódnak, leleplezi, majd le-
mossa a bűnt, amely megterhel té-
ged vagy társaidat, rendet teremt
házasságodban, családodban, mun-
kahelyeden, és a „széthúzás” helyett
„összekapcsol” másokkal, mindenki-
vel.

Adja meg Isten, hogy igazi bé-
kességünk legyen!

Mészáros Kornél
főtitkár
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w Október 27-én, csütörtökön
16 órakor kerül sor Volker Kessler
A Biblia négy vezetési alapelve és
Martina & Volker Kessler Hatal-
mi csapdák a gyülekezetben című
könyveinek bemutatójára, vala-
mint az ebből az alkalomból szer-
vezett kerekasztal-beszélgetésre
az Adna Caféban (Budapest IX.,
Török Pál u. 6., a Kálvin tér mel-
lett). A beszélgetésben részt vesz-
nek: dr. Mar tina Kessler teológus
és pszi chológiai tanácsadó, kutató
(UNISA, Pretoria); dr. Tomka János
főiskolai tanár, Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem; Heizer Tamás
baptista lelkipásztor, a Barnabás
Csoport igazgatója; Reimer Attila,
a németországi Keresztény Veze-
tők Akadémiájának kuratóriumi
tagja. A beszélgetést dr. Herjeczki
Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója
vezeti. 

A könyvbemutatóhoz kapcso-
lódó esemény:

Október 29-én, szombaton
9–17 óráig a két könyv szerzőpá-
rosa „A hatalomgyakorlás pozitív
oldala és a vele való visszaélés”
címmel egész napos tréninget tart
az Eleos-Educa tion szakmai nap-
jának keretében a Budafoki Bap-
tista Imaházban. További infor-
máció és jelentkezés: +36 20 775
8430, www.eleoseducation.com. A
Harmat Kiadó szeretettel hívja az
érdeklődőket mindkét alkalomra.

w Október 30-án, vasárnap
tartjuk Szadán (Dózsa György út
58.) a hálaadónapunkat. Vendé-
günk a szegedi gyülekezet  lelki-
pásztora, Balogh Barnabás és a Sze-
gedi Ökumenikus Gospel kórus.
Az istentiszteleti alkalmak 10 és
15 órakor kezdődnek. Mindenkit
szeretettel hívunk és várunk al-
kalmainkra!

w November 6-án, vasárnap 17
órai kezdettel a Rákospalotai
Baptista Gyülekezet mindenkit
szeretettel hív egy különleges or-
gonahangversenyre. Az előadó
Tóka Ágoston orgonaművész lesz.
Közreműködik Fischer Tamás.
Hallhatóak lesznek J. S. Bach, C.
Frank, G. Merkel (négykezes) és
még mások művei is. Igét hirdet
Nagy Sándor, a gyülekezet lelki-
pásztora. Az alkalom után szere-
tetvendégségre is invitáljuk ked-
ves vendégeinket!

PrOGrAmAjÁnLó

Szeptember utolsó hétvégéjén
ismét férfiakkal népesült be a Tahi
tábor. Férfiakkal, akik testvéri kö-
zösségben, nyitott elmével és szív-
vel hallgatták azokat az előadáso-
kat, amelyek segíthettek abban,
hogy a férfilétet a teremtési rendből
eredő isteni akaratnak megfelelően
éljék meg, illetve vettek részt azok-
ban a műhelymunkákban, amelye-
ket érdeklődésükhöz közel állónak
tartottak. Lehetőség nyílt a dunai
és tiszai halászlé ízvilágának tesz-
telésére, a főzés „fortélyainak” elle-
sésére is.

A konferencia péntek este Ré-
vész Szilvia „A férfi női szemmel”
címet viselő előadásával kezdő-
dött, ami abból a szempontból min-
denképpen különleges volt, hogy
eddig országos férfikonferencián
női előadó nem vett részt. Tanulsá-
gos volt hallani azokat a szempon-
tokat, amelyek az Isten szíve sze-
rinti férfit jellemzik, illetve életét,
szolgálatát, a családban betöltött
„szerepét” meghatározzák.

Szombaton Varga György „Vá-
gyak és félelmek” címen két elő-
adásban, délelőtt és este szólt arról,
hogy az Isten képére és hasonlósá-
gára való formáltatása a férfinak
milyen jellemzők alapján teljesed-
het ki, melyek azok a tényezők,
amelyek ezt a kiteljesedést akadá-
lyozzák, illetve melyek azok a dön-
tések, amelyek elősegítik.

A szombat délutáni műhely-
munkák a kertészet, a vezetés, a
természetjárás és egy kirakós téma:
Afrika, önfenntartás, kecske, vil-
lanyautó, evangélium területén tet-
tek lehetővé részvételt, amit a je-
lenlévők jól ki is használtak. 

A műhelymunkákkal kapcsolat-
ban Bacs kó Gábor gépészmérnök-ta-
nárt, Jó földi Endre lelkész-vállalko-
zót, Kapitány Zsolt hegymászó-túrá-

zót, lelkipásztort és villamosmér-
nököt, Paróczi Zsolt lelkész-tájfutót
és Fábián Sándor lelkész-gazdálko-
dót hallgathatták és kérdezhették a
résztvevők, illetve kísérhették a tú-
raútvonalon.

Az egyes előadásokhoz kapcso-
lódva a zenei szolgálatot Hellinger
András biztosította. Egy szál gitár-
ral is tökéletesen lehetővé téve az
elcsendesedés, a ráhangolódás, a
lelkesedés és a felüdülés élményé-
nek megélését, Istenünk felszaba-
dult szívvel való dicséretét.

Vasárnap Kriston István főtörzs -
zászlós, a Magyar Honvédség ve-
zénylő zászlósa a „Férfi a harcban”
címmel a fegyelem, az áldozatvál-
lalás, a motiváció és elszántság té-
makörében tartott érdekfeszítő elő-
adást, vázolva azt, hogy ezen tulaj-
donságok hogyan valósulhatnak
meg a hívő ember lelki és minden-
napi életében.

A szombat esti vacsora témáját
és anyagát a bajai és szegedi gyüle-
kezet képviselői által elkészített
dunai és tiszai halászlé jelentette. A
meghirdetett versenyt nem tudtuk
eldönteni, mert mindkét típusú ha-
lászlé elfogyott, bizonyítva ezzel a
főzők kiváló hozzáértését és a férfi-
ak jó étvágyát.

A férfitalálkozón összességében
több mint 160 fő jelent meg, a
szombati programokra voltak a
legtöbben kíváncsiak. Jó volt látni a
sok fiatal arcot, jó volt tudni, hogy
még nem gyülekezeti tagok is töb-
ben voltak a résztvevők között, és
örömmel tapasztaltuk több lelki-
pásztor részvételét is.

A férfitalálkozóról felvétel ké-
szült, ami a médiában az előző évi
találkozó anyagához hasonlóan rö-
videsen elérhető lesz.

Dr. Szűcs Zoltán

Férfi a pályán ii.
Országos Férfikonferencia Tahiban
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Jubileumi megemlékezés volt
október 3-án a Baptista Szeretetszol-
gálat Szeretetotthonában Pécsett a
Malomvölgyi úton.

Gyuró Anikó intézményvezető
köszöntötte az ünnepség résztvevő-
it abból az alkalomból, hogy 30 éves
lett a malomvölgyi idősek otthona,
az ország egyik legnagyobb szociá-
lis intézménye. Az első igazgatóra,
Czike Zoltánra emlékezett, aki „nem-
csak megálmodta, de felépítette” és
1986-tól 2002-ig vezette is az ott-
hont. Az átadáskor 150 idős ellátá-
sát biztosította az intézmény, ma ez
a létszám 600-nál is több.

A Baptista Szeretetszolgálat
2011-ben lett a fenntartó: Szenczy
Sándor, a segélyszervezet elnöke ak-
kor azt kérte, mindent meg kell
őrizni, ami jó, de igyekezni kell
megkeresni a továbblépés útját is.
Ezt a törekvést siker koronázta. Az
intézményvezető beszámolt a kö -
zelmúlt fejlesztéseiről, a tervekről és
a teendőkről, megköszönte Pécs vá-
rosának évi 25 millió forintos támo-
gatását, majd Kalkuttai Szent Terézt
idézve zárta szavait: „Nagy dolgo-
kat tenni nem tudunk, csak kicsiket
nagy szeretettel.”

„Vannak olyan célkitűzések,
amelyek a három évtized elteltével
se változtak: az, hogy Pécs legsű-
rűbben lakott városrészének pere-
mén olyan intézmény működjön,
ahol több száz idősnek lehet méltó
körülmények között ellátást biztosí-
tani. Olyanok számára, akik egykor
ezt az országot újjáépítették, akik-
nek köszönhető, hogy ma egy élhe-
tő országban ünnepelhetünk. Ami-
kor a mindennapokban segítséget
nyújtunk egy idős pécsi polgárnak,
legyünk minderre figyelemmel”,
kérte dr. Őri László alpolgármester.

Hári Tibor, a Baptista Szeretet-
szolgálat ügyvezető igazgatója kije-
lentette, az otthon igazi ékköve a se-
gélyszervezet fenntartásában lévő
intézményhálózatnak, s ez megsok-
szorozza a felelősséget. Hozzátette,
hogy bár néha úgy tűnik, ez rendkí-
vül összetett, erőt meghaladó fel -
adat, a fenntartó igyekszik a dolgo-
zók és az ellátottak szempontjából is
úgy végezni munkáját, hogy min-
denki azt érezze, ő a legfontosabb. 

Forrás: baptistasegely.hu

harminc éve az idősek
ápolásáért: kis tettek

nagy szeretettel

Jézust nem lehet bezárni a temp-
lom falai közé, róla beszélni a legne-
mesebb közügy – mondta Gáncs Péter,
a Magyarországi Evangélikus Egyház
(MEE) elnök-püspöke a reformáció
hónapját megnyitó istentiszteleten ok-
tóber 1-jén Budapesten.

A Kálvin téri református templom-
ban megtartott zenés istentiszteleten
az evangélikus püspök hangsúlyozta:
nem véletlen, hogy 499 évvel ezelőtt
Wittenbergben Luther Márton nem a
templom szószékére, hanem a külső
kapura szögezte ki 95 tételét. Azt akar-
ta ugyanis, hogy az utca embere is lás-
sa: Isten újra akar kezdeni valamit az
emberek életében.

A reformáció tehát nem egy fél év-
századdal ezelőtti történelmi esemény,
amelyre „időnként illik emlékezni, ha-
nem egy ébredési, megtérési mozga-
lom”, amely átjárta egész Európát,
még azt a katolikus egyházat is, amely
eleinte ellenséget látott benne – mond-
ta Gáncs Péter.

Az evangélikus püspök kitért arra:
miután Isten „ránk bízta az evangéliu-
mot, rajtunk keresztül akar szólni a vi-

lághoz”. Ezért mondja a zsoltáros a re-
formáció hónapja idei mottójául vá-
lasztott felszólítást: „Beszéljétek el di-
csőségét a nemzeteknek!”

Hozzátette: ez a felhívás 2016
őszén „missziói provokáció” abban az
Európában, amely sokszor már csak
emlékeiben keresztény. A zsoltáros
szavai szerint „küldetésünk elmonda-
ni mindenkinek, hogy hogyan szerette
Isten a világot. Ezzel az evangélium-
mal tartozunk mindenkinek, akárhon-
nan, akármilyen szándékkal érkezik”
– fogalmazott.

A kegyelem nem olcsó játékszer,
amellyel felelőtlenül lehet garázdál-
kodni. Súlya van, miként „súlya van
minden szónak, amit Isten ránk bí-
zott”, és „ezzel a súlyos szóval tarto-
zunk egymásnak, a világnak és min-
den népnek” – tette hozzá Gáncs Péter.

A liturgiában részt vettek Steinbach
József református püspök, a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsá-
nak (MEÖT) elnöke, Fischl Vilmos, a
MEÖT főtitkára, továbbá a magyaror-
szági baptista, metodista és pünkösdi
egyházak főpásztorai.

Az istentiszteleten jelen volt mások
mellett Hafenscher Károly, a Reformáció
Emlékbizottság miniszteri biztosa.

Októberben tartják a reformáció
hónapját országszerte a MEÖT szerve-
zésében. 

A programsorozat hagyományo-
san október 31-én, a reformáció emlék-
napján zárul.

Forrás: MTI

Reformáció hónapja – nyitó istentisztelet

2016. augusztus 7-én örömünnep
volt a hajdúbagosi gyülekezetben.
Gyülekezetünk kicsi, így különösen
nagy az örömünk, ha a gyümölcsök
megérnek, és bemerítést tarthatunk.
Velünk együtt ünnepeltek a szi -
lágyerkedi körzet fúvósai, Isten igé-
jét Bándi Sándor szilágyerkedi lelki-
pásztor hirdette.

Egy lelkipásztornak
minden bemerítés fontos,
de külön öröm számára, ha
gyermekével együtt állhat a
vízben. Ez történt most is.
Ifj. Tömöri Gábor bizonysá-
got tett arról, hogy gyer-
mekkora óta tisztában volt
azzal, hogy bűnös, és bár
lelkipásztorcsaládba szüle-
tett, de megtérésre, újjászü-
letésre van szüksége. Több-
ször imádkozott bűnbocsá-

natért, de hitetlensége és kételyei miatt
nem tudta elfogadni azt. Végül Isten
szeretete győzött, és befogadta szívébe
az Urat, és őt szeretné szolgálni egész
életében.

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért a
napért, fiatal testvérünk életére pedig
Isten áldását kívánjuk!

A gyülekezet tudósítója

Bemerítés hajdúbagoson
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Várakozáson felüli sikerrel
zárult október 1-én az a rendez-
vény, amire az idősek és a zene
világnapja alkalmából hagyo-
mányteremtő szándékkal várta
vendégeit a Baptista Szeretet-
szolgálat és a Magyarországi
Baptista Egyház a Nap utcai ima-
házba. 

Mintegy száz érdeklődő fog-
lalt helyet a padsorokban, a leg-
többen fővárosi gyülekezetekből,
mások Vácról, Szentendréről,
Dunaharasztiból érkeztek, de so-
kan egyszerűen csak zenerajon-
gók voltak – olvashatjuk a bap -
tistasegely.hu híradásában.

Kortalan zene hallgatására
szólt a meghívás nyomtatva,
Facebookon és személyesen a
Budapest, Nap utcai baptista
imaházba. Az aktualitást a zene
és az idősek világnapja adta ok-
tóber 1-én. Az Isten felé áldozat-
ként szálló ének és muzsika kö-
szöntötte a népes gyülekezetben
ott ülő „szépkorúakat” és a fiata-
lokat is. A szívhez, érzelmekhez
szóló muzsikához társult dr.
Tapolyai Emőke értelmet megszó-
lító előadása a reménységről.

A Baptista Központi Énekkar
Oláh Gábor és Oláh Miklós kar-
nagyok vezetésével szólaltatott
meg jól ismert, nemegyszer új
hangzásvilágba öltöztetett éne-
keket. Telemann 117. zsoltára nyi-
totta meg a felüdítő szolgálatok
sorát. Gárdonyi Zoltán feldolgo-
zása, a „Szelíd szemed, Úr Jézus”
bensőséges viszonyba hozott a
Megváltóval, aki – bár látja vét-
keinket – könyörülő szeretetével
tekint ránk. Jobbágy Bencétől új
zenei köntösben örültünk az
„Üdvteli érzet” jól ismert dalla-
mának, hogy utána a reformáció
korának énekével „kérjük Isten

(Folytatás a következő oldalon)

2016. október első
hétvégéjén több mint
háromezer nő vett
részt a budapesti
Jégpalotában a Linda
Dillow-konferencia-
csoport szervezésé-
ben megrendezésre
kerülő felekezetközi
női konferencián,
melyet a baptista
Női Misszió Munka-
csoport álmodott
meg évekkel ezelőtt.

A különös hely-
szín, ahol a jéghoki-
sok fejvédő sisakkal
és arcvédő ráccsal viaskodnak egy-
mással, most álarc nélküli, elvárások
és előítéletek nélküli, de vágyako-
zással érkező nőkkel telt meg. Leg-
többen fiatalok jöttek, de sokan vol-
tak a közép- és érett korúakhoz tar-
tozók is. A többség Budapest és
környékéről érkezett, de jöttek vi-
dékről, Erdélyből, Felvidékről, Dél-
vidékről és Kárpátaljáról is szép
számmal. Kétéves álom teljesedett
be, sok ima meghallgatásra talált, ki-
tartó, részleteket megszervező mun-
ka eredménye lett láthatóvá.

Varga Anikó, a baptista Női Misz-
szió Munkacsoport vezetője nyitotta
meg a találkozót egy igen odaillő
metaforával. Ugyanis a Jégpalota
küzdőterét egy kiszáradt-megfa-
gyott folyómederhez hasonlította,
amelyben az Úr élő forrást szeretne
fakasztani. Jó volt megtapasztalni,
hogy Isten e hétvégén dolgozott raj-
tunk, hogy újraéledjünk, és álarcain-
kat eldobva őszinte, benne mélyen
gyökerező életre keljünk. Ebben a
munkában hatalmas eszközök vol-
tak a konferencia előadói: Linda
Dillow, Darlen Kordic és Jessica Crisp,
akik Amerikából érkeztek.

A három tanító három korosz-
tályt képviselt. Érett, közép- és fia-
talkorú nőket. Mindhárman bete-
kintést engedtek életük nehéz, sötét,
sokszor hihetetlenül bonyolult terü-
leteire, ahol az Úr munkálkodik
bennük. Személyes történeteiken
keresztül mutattak rá, hogy kerül-
hetünk olyan szorult helyzetekbe,
érzelmi mélységekbe, amelyekbe
belekeseredhetnénk, vagy a folya-
matos zúgolódásba és panaszkodás-
ba belemerülhetnénk. Ehelyett a se-
gítség és a kiút a szüntelen hálaadás,
hiszen Urunk a nehézségekben is

hűséges és oltalmazó. Ahhoz, hogy
ezt a gyakorlatban meg tudjuk való-
sítani, szellemi és gyakorlati felada-
tokat adtak nekünk.

A szellemi projekt a hálaadásra a
92. zsoltár elimádkozása reggel és
este, a gyakorlatban pedig egy kar-
kötő segít bennünket, melyre ez van
írva: Nincs több panasz. Ezt minden
résztvevő ajándékba kapta az elő-
adóktól. Ezzel a feladat az, hogy ha
a karkötő viselőjének ajkát panasz,
zúgolódás, negatív beszéd hagyja el,
akkor jobb kezéről a bal csuklójára
kell áttennie. A cél természetesen az,
hogy önkontrollt gyakorolva mindig
a jobb csuklón maradjon a „nincs
több panasz” emlékeztető.

A szombati nap második előadá-
sa a házasságról szólt. Megtanulhat-
tuk, hogy az Isten által eltervezett
házasságban a társunk nemcsak a
szerelmesünk, hanem a legjobb ba-
rátunknak is kell lennie. Hogy ez
megvalósulhasson, a Filippi 2,3–4-
ben írtaknak igazaknak kell lenniük
a házasságunkra: „Semmit ne tegye-
tek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, ha-
nem alázattal különbnek tartsátok egy-
mást magatoknál; és senki se a maga
hasznát nézze, hanem mindenki a máso-
két is.” Fontos, hogy soha ne csak a
saját, hanem a házastársam hasznát
is nézzem, különbnek tartsam őt
magamnál.

A harmadik előadás témája a sze-
xuális tisztaság volt. Az alapige,
amelyet ennél a témánál tanulmá-
nyoztunk, a Példabeszédek 5,1–19,
amelyből jól látszik, hogy Isten aka-
rata a tiszta élet, amelyre egy aránt
hív házasságban élőket és egyedül -
állókat. Istennek az a terve, hogy a
szexuális intimitásban öröm, élvezet
és mély beteljesülés legyen, hogy a

Álarc nélkül
női konferencia linda dillow-val

Kortalan zene



2016. október 23. BÉKEHÍRNÖK 323

áldott Szentlelkét” (Walter). „Ha
Isten békéje” (Bliss) uralja szí-
vünket, akkor ajánlhatja jó szív-
vel az énekkar idősek és minden-
ki felé Engeltől: „Hűséges légy
halálodig”.

Az In Medias Brass együttes a
reneszánsz és a kora barokk zene
világába kalauzolta a hallgató-
kat. Az üdítő tiszta forrás zene-
kultúrája bemutatta, hogy mi-
ként használta fel egyik zene-
szerző alkotó módon a másik
művét, például Vivaldi D-dúr he-
gedűversenyét a zenei óriás, Jo-
hann Sebastian Bach. A két együt-
tes Heizmann „Örvendj, világ”
kezdetű énekével adta tudtul a
Megváltó megérkezését, aki a vi-
lág Reménysége.

Erről szólt dr. Tapolyai Emő-
ke előadása a 71. zsoltár segítsé-
gével. Reménység az alapja az
életnek, és az idős embernek is
van reménysége egészséges eset-
ben. A múltra való emlékezés
fontos, de Isten segítségével a
gondokat, vereségeket, botláso-
kat, bűnöket lehet rendezni
Krisztus keresztjénél. Az idősek
azt a feladatot kapták, hogy az
utánuk következő nemzedékeket
tanítsák, „késő vénségemben... hir-
dethetem hatalmadat, nagy tetteidet
a jövő nemzedéknek” (Zsolt 71,18).
Az áldások, ajándékok, az el-
nyert kegyelem elősorolása a há-
lát ébreszti fel szívünkben.

Válasz volt az előadásra a kó-
rus két befejező éneke: Beharka
Pál: „Ó, mily hű barátunk Jézus”
– hiszen ő segít és megőriz, jöhe-
tünk hozzá; Tóka Szabolcs: „Szív-
ből köszönöm, Uram”, a hála ki-
fejezése minden ajándékért. Az
énekkar úgy szólaltatta meg az
énekeket, hogy közelebb kerül-
hettünk Istenhez, aki szereteté-
ből gondoskodott a megváltá-
sunkról egyszülött Fia, Jézus
Krisztus kereszthalála által.

Közreműködtek: Schönek An-
na és Szomor Anikó fuvolán, Oláh
Miklós gordonkán, Tóth Sámuel
zongorán.

Egyedül Istené a dicsőség!
Köszönjük a Nap utcai gyüle-

kezet vendégszeretetét és ajándé-
kozó figyelmességét. A Baptista
Szeretetszolgálat és a baptista
egyház támogatását is köszön-
jük.

Kiss Emil

(Folytatás az előző oldalról)férj és a feleség megrészegedjen egy-
mástól. Ugyan akkor hallhattunk ar-
ról, hogy a világ által elfogadott és
sokszor eltorzult szexuális irányok
nem kedvesek az Istennek.

Hálás vagyok azért, hogy ilyen,
talán számunkra kényelmetlen té-
mákról is szóltak hozzánk az elő-
adók, mert felnőtt keresztényként
úgy hiszem, képesek vagyunk arra,
hogy ezeket a torzult hatásokat ke-
zeljük. Ám rengeteg fiatal hölgy is
részt vett ezen az alkalmon, akiknek
identitásuk formálódásban van, ép-
pen ezért volt fontos, hogy hallottak
arról egy védett helyen, egy családi
környezetben, hogy Isten a tiszta-
ságra hívja őket. A tanítók által kü-
lön kihangsúlyozásra került, hogy
ha valaki nem követte eddig Isten
tervét, akkor sem késő, nem re-
ménytelen a helyzete, mert ő Jahve
Rafa – ami annyit jelent: Isten a gyó-
gyító. Ő felemel, bekötöz és megbo-
csát.

A tanítások mellett bizonyságté-
teleket, személyes vallomásokat is
hallgathattunk. Király Márti arról
beszélt, hogyan éli meg hálaadással
Isten segítségét az életterhek köze-
pette. Siklósiné Földvári Gabriella
megdöbbentő története arról szólt,
hogy Isten kegyelme és gyógyító
ereje a megbocsátásban helyre tudja
állítani a reménytelen válságban le-
vő házasságokat is. Kádár Szilárd, va-
lamint zenészekből és énekesekből
álló csapata vezetett és hangolt ben-
nünket, istendicsőítő énekekkel ké-
szítve érzelmünket és szívünket az
imádatra.

Vasárnap az első tanításban az Is-
tennel való bensőséges kapcsolatról

hallottunk. A legfontosabb az, hogy
folyamatos kapcsolatban legyünk
Istenünkkel, és így váljunk egyre in-
kább Isten imádóivá, akik szolgál-
nak neki! Ezután megtérésre hívták
azokat a résztvevőket, akik ilyen is-
tenimádók szeretnének lenni, akik
most találkoztak az élő Istennel mint
személyes megváltójukkal. Hihetet-
len volt átélni, amikor megindultak
a sorokból a nők, asszonyok, lányok.
Látni az érettebb és fiatalabb korosz-
tályt, amint elkötelezik magukat egy
életre Alkotójuk mellett. Ezekben a
bensőséges és meghitt percekben a
Szentlélek valós jelenlétét élhettünk
át. Nem lehet azt az érzést leírni,
amit ott átéltünk, mert ott és akkor a
menny és a föld valóban összeért.

Az utolsó előadás alkalmával az
Istennek való odaszánásról szóltak
hozzánk. Azt tanultuk meg Ábra-
hám és Izsák történetén keresztül,
mit jelent a szívünk kezeivel meg-
építeni a mi személyes Izsák-oltá-
runkat. Megépíteni azt az oltárt,
amelyre ráteszed mindazt, amire
szívedből vágysz, ami a legfonto-
sabb az életedben, és azt mondod az
Istennek: vegyed, Uram, fogadd az
én jó illatú áldozatomként.

Odaszánok mindent Istennek,
ami fontos nekem, amire vágyom, és
kimondom: legyen meg a te akara-
tod az életemben. Ez az igazi oda-
szánás, amikor mindent, amire
vágysz, ami meghatározza a gondo-
lataidat, a vágyaidat, te magadat
odaadod az élő Isten kezébe, és át-
engeded az életed felett az irányí-
tást. Minden résztvevő kapott egy
fehér álarcot, melyre ráírhattuk
mind azt, amit az Izsák-oltárunkra
szántunk, és rengeteg önkéntes se-
gítségével egy jelképes oltárra he-
lyezhettük ezeket az áldozatokat.

Leírhatatlan, átadhatatlan él-
mény volt megtapasztalni azt,
ahogy azon a hétvégén az élő Isten
fokozatosan fejtegette le rólunk az
idők során ránk rakódó sok-sok
maszkot, míg végül fedetlenül áll-
hattunk meg előtte, és ő fedetlensé-
günkben nem a szégyenünket fo-
kozta, hanem valóban a gyógyítónk,
megújítónk és új életet adó Édes-
atyánk volt. Így megtörtént az a cso-
da, amire az elején vágytunk és ami-
ért imádkoztunk. 2016. október első
hétvégéjén a Jégpalotában a befa-
gyott jég felett több ezer nő szívében
égett a tűz az isteni szeretettől, és
abban a kiszáradt-megfagyott folyó-
mederben sok új élet sarjadt.

Bollogné Eszes Henrietta



Nagyon nehezen tudatosul ben-
nünk, hogy vége van a nyárnak.
Már október van, és többen csak
most ocsúdunk föl, hogy menthe-
tetlenül jön az ősz és a tél. 

A nyári szünetben talán min-
denkinek volt egy kis szabad ideje,
amit nyaralásra, kirándulásra, fel-
frissülésre, feltöltődésre, pihenésre
szánhatott. Voltak nagyon jó nyári
táborok: többek között a Baptista
Ifjúsági Nagytábor, Szélrózsa,
BalatonNet és így tovább. Rengeteg
lehetőség, új ismeretségek.  

Most azonban új időszak, új év-
szak és új tanév kezdődött. Sokan
új iskolába, egyetemre mennek,
mások esetleg új munkahelyre,
vagy most csöppennek bele a mun-
ka világába. Új reménységgel, új lé-
péssel, „tiszta lappal” vághatnak
neki az ősznek. Biztosan mindenki-
nek van új álma, törekvése, terve,
amit ebben az időszakban szeretne
megvalósítani. Ennek érdekében
sok mindent hajlandóak vagyunk
megtenni. Én például beiratkoztam
egy angoltanfolyamra. Lelkesen in-
dultam, és csak imádkozni tudok
azért, hogy a lelkesedésem mellé
szorgalom is párosuljon. Tegyünk
meg mindent, amire képesek va-
gyunk, hogy teljesülhessenek elha-
tározásaink. Ne feledjük Pál szava-
it: „Mindenre van erőm a Krisztusban,
aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Fegyelmezettnek kell tehát len-
nünk, ugyanakkor törekvéseink el-
éréséhez Isten áldása is fontos.
Amikor belevágunk egy új életsza-
kaszba, elkezdünk egy új feladatot,
gondoljunk Istenre is. Kérjük, kí-
sérje minden lépésünket. Hiszen
hiába minden törekvésünk, ha

nincs velünk Isten. A 127. zsoltár
első verse figyelmeztet bennünket:
„Ha az Úr nem építi a házat, az építők
hiába fáradnak.” Legyen az Úr áldá-
sa terveinken, kísérje tetteinket az
Örökkévaló, és akkor érdemes lesz
fáradnunk. 

Ne legyünk önteltek, büszkék a
mindennapi tevékenységeinkben,
hanem értsük meg, Istennek is kell
cselekednie az életünkben. Sőt!
Fontosabb, hogy ő cselekedjen,
mint az, hogy a mi akaratunk, el-
képzelésünk valósuljon meg. A fá-
radozás, a buzgóság mellett merjük
rábízni magunkat Istenre, merjünk
őrá hagyatkozni. Ézsaiás próféta
könyvében ezt olvassuk: „De akik az
Úrban bíznak, erejük megújul, szárny-
ra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem
lankadnak meg, járnak, és nem fárad-
nak el.” (40,31)

Persze az életben elképzelhető,
hogy Isten nélkül is sikeresek le-
szünk. Gondolom, mindannyian is-
merünk a környezetünkből ilyen
embereket: nem hisznek Istenben,
nem érdekli őket az Úr parancsa,
mégis jól élnek, és látszólag még
boldogok is. Irigylésre méltó, de a
kérdésem az, hogy ezt milyen si-
kernek nevezzük. A hívő ember
számára ugyanis nem csak a világ
ítélete számít. Sikerünk legyen
olyan, amiért Istennek adhatunk
hálát, és amiért őt illetheti minden
dicsőség. „Mert mit használ az em-
bernek, ha az egész világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall? Vagy mit ad-
hat az ember váltságdíjul a lelkéért?”
(Mt 16,26) 

Próbáljuk meg a hétköznapok-
ban észrevenni: Isten itt van mellet-
tünk! Legyen az útitársunk, mint
fény a sötétségben, mint erő, ha el-
fáradunk, és mint biztos pont a bi-
zonytalanság idején. 

Muzslai-Bízik Bencze

Élõben 
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Rizikós vállalkozás bibliai tár-
gyú filmet készíteni. Alig láttam
eddig olyat, amelyen ne lenne va-
lamilyen jó szándékú kegyes máz.
Ritkán találkozik a hit a profiz-
mussal a mai amerikai filmkészí-
tésben. Az evangéliumi hátterű
filmgyártás szeretne evangelizál-
ni, misszionálni, prédikálni. Hívő,
belső körökben lehetnek ezek az
alkotások hatásosak, de a „tá vo -
liakat” nemhogy vonzanák, in-
kább taszítják.

A Kevin Reynolds által rende-
zett és idén tavasszal bemutatott
film más. Életszerű, életszagú, hi-
teles, őszinte és egyben biblikus,
és ez hatásának titka.

A film főszereplője Clavius
hadvezér (Joseph Fiennes nagysze-
rűen alakítja), akit Pilátus azzal
bíz meg, hogy Jézus halálát és te-
metését felügyelje, különös tekin-
tettel a feltámadásra utaló ígére-
teire.

A feltámadásban természete-
sen nem hitt Pilátus és Clavius
sem, de a tanítványokról feltétele-
zik, hogy elrejtik a holttestet és el-
híresztelik Jézus feltámadását. A
globalista hatalom minden esz-
közt bevet nyomozás közben,
hogy megtalálja a holttestet, de
idővel a katonatiszt számára is bi-
zonyossá lesz a feltámadás ténye
és ereje.

A film hatása profizmusában
van: szövegkönyv, rendezés, ala-
kítások, és abban, hogy hitelesen
ábrázolja a Krisztussal szemben -
álló ember hitre jutását. 

Szeverényi János

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

NyÍRACSÁD: Váraljai István
testvérünk – született 1923. novem-
ber 20-án –, a Nyíracsádi Baptista
Gyülekezet gyülekezetvezetője
2016. március 3-án elköltözött Meg-
váltójához. A temetésen Bacsó János
lelkipásztor hirdette a vigasztaló igét
János evangéliumából (14,1–6). 

– Árva Andrásné (Jakab Borbá-
la) testvérnőt – született 1923. szep-
tember 10-én –, a Nyíracsádi Baptis-
ta Gyülekezet oszlopos tagját Meg-
váltója 2016. augusztus 3-án haza-
hívta. A ravatalnál a 2Kor 5,1–10 vi-
gasztaló versek hangzottak el Bacsó
János lelkipásztor tolmácsolásában.

Helyszín: a Kálvin téri Premi-
er KultCafé (1085 Budapest, Üllői
út 2–4.)

Október 24., hétfő w 19:00 –
Megfestett evangélium – Caravaggio
Szent Máté elhívatása című festmé-
nyének bemutatása. Előadó: Mikes
Balázs (grafikus, teológus). 

Október 25., kedd w 19:00 – Rej-
tő Jenő: A biztosíték; Nóti Károly: A
csillár (kabaréjelenetek). Utcafront
Tolerancia Színház (művészeti ve-
zető: Tréfás Gábor).

Október 26., szerda w 19:00 –
Meláth Andrea és Szappanos Tibor
dalestje. Meláth Andrea (mezzo-
szoprán) Liszt-díjas operaénekes, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem tanszékvezető docense, hazai
és nemzetközi zenei fesztiválok is-
mert előadója. Szappanos Tibor a
Magyar Állami Operaház tenoristá-
ja, hazai és nemzetközi zenei ren-
dezvények előadója.

Október 27., csütörtök w 19:00 –
Kisfilm ankét (alkotók: Kiss Virág,
Fekete Lívia, Somogyi Donát).

Október 28., péntekw18:00 – In-
teraktív zenei barangolás a Baptista
Központi Énekkarral (művészeti
vezető, karnagy: Oláh Gábor).

A Baptista művészeti
napok e heti programja

Ünnepi hangulat járt át minden
szívet szeptember 11-én a Paci Baptis-
ta Gyülekezetben. Két, magukat Krisz-
tus mellett elkötelezni készülő testvér-
nő bemerítése alkalmából gyűlt össze
megannyi örvendező. Csuka Irén és
Apai Éva testvérnők bemerítési isten-
tiszteletén igét hirdetett dr. Molnár Ró-
bert, Kübekháza polgármestere. Bagi
Csaba, a misszióállomás vezetője kö-
szöntötte az egybegyűlteket, minden-
kit arra buzdítva, hogy ha szomjas,
menjen bátran az Úrhoz, aki az élő víz
forrása. Ezt követte az igehirdetés az
ApCsel 12,1–17 alapján. A prédikáció-
ban elhangzott gondolatok csokra szí-
nes volt. Kiderült, hogy vannak egyes
és kettes keresztények. S hogy kik is
ők? Az egyesek azok, akik nemcsak
hallgatói, de cselekvői is az igének. Ők
mennek szembe a sokaság szavával,
mely nem az Isten szava; míg a kette-
sek a megalkuvók, a könnyebb utat
választók, akik a világgal apró komp-
romisszumokat kötve ölik ki életükből
Isten erejét. Elgondolkodtató volt az az
elhangzott igazság, miszerint a kegye-
lem alatt nem lévő ember kegyetlen.
Kihangsúlyozta, hogy amikor Isten rá-
mutat életünk egyik hibájára, arra in-
dít Lelkével, hogy azonnal számoljunk
le azzal, míg ezzel ellentétben a sátán-
nak a hibában marasztaló, altató szere-
pe van. A hívő ember életében a sor-
rend a következő: először a kereszt, s
csak azután a korona. Ezért hát le-
gyünk a mennyet szem előtt tartó, cél-
tudatos, erővel, józansággal és szere-
tettel felövezett keresztények! 

Hogy miként kezdődött a fehérru-
hások közös útja Jézus Krisztussal, ar-
ról az igehirdetés után tettek bizonysá-
got. Csuka Irén nehéz körülmények
között nőtt fel. Ez felnőttkorára is rá-

nyomta bélyegét. A házasélete során
átélt nehézségek, fájdalmak egyre
messzebb sodorták az igaz ságtól,
amit akkor még nem ismert. Pacra
költözése sem volt zökkenőmentes,
ugyanis kevés idő múltán leégett a
háza. Reményvesztett, elkeseredett
állapotában szomszédasszonya
volt az, aki felkarolta krisztusi sze-
retettel, s hívta el a gyülekezetbe.
Történt aztán egy sötét éjjelen,
hogy Isten megérintette őt, aminek
hatására bűneit letéve átadta életét
Jézusnak. 

Apai Éva világi családba szüle-
tett, szülei megkeresztelték, de
nem járt templomba. Akkor kezdte
jobban érdekelni Jézus, amikor a

tv-ben megnézte a Passió című fil-
met. A film hatására késztetést ér-
zett arra, hogy egy olyan szellemi
otthonra leljen, ahol Jézussal talál-
kozhat. Utcájába költözött szom-
szédok hívták el a paci baptista kö-
zösségbe, melynek mind e mai na-
pig élő tagja. Egy éve már annak,
hogy bűneit bevallva átadta életét
Istennek.

A bemerítés szolgálatát Bagi
Csaba testvér végezte. Kevés a szó,
mely pontosan leírná azokat a ke-
gyelemben gazdag pillanatokat,
amikor a két fehérruhás alámerült
a vízbe. A bemerítés az egyik leg-
szebb példa arra, hogy miként teszi
a halottat élővé Isten. 

Kedves bemerítkezett testvére-
ink! Hálásak vagyunk életetekért
Istennek, és kívánjuk, hogy a kes-
keny úton megmaradva teremjetek
jó gyümölcsöket! Isten áldjon ben-
neteket! 

Kallos-Balogh Dóra

Bemerítés Pacon
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A hónAP igéJe
„A hívők egész gyülekezete pedig

szívében és lelkében egy volt.”
(ApCsel 4,32)

A hónAP gondolAtA
Mai világunk individualista

szemléletével nem kedvez a kö-
zösségi létnek és egységnek. 

Gyakorló hívőként persze
tudjuk, remélhetőleg érezzük is,
hogy szükségünk van valódi
kapcsolódásokra gyülekezete-
inkben. 

Igazi közösségi élet azonban
nemcsak egyszer egy héten, va-
sárnap zajlik, hanem úgy, ha tu-
dunk egymás életéről, szükségei-
ről. Amikor érdeklődésünk egy-
más iránt nem szimplán formális,
hanem ténylegesen számíthatunk
egymásra. 

Ez azt is feltételezi, hogy gyü-
lekezetünket nem intézménynek
tekintjük, hanem lelki családnak,
amit mi magunk töltünk meg tar-
talommal, gyakorlatias szeretet-
tel. Legyen a célunk ez: nem csu-
pán közösségbe járni, hanem kö-
zösségben élni.

A hónAP KérdéSei
Mit jelent számunkra gyüle-

kezetünk közössége? 
Igazán közösségben élünk,

vagy megelégszünk azzal, hogy
közösségbe járunk? 

Számíthatnak-e ránk mások,
illetve mi magunk is valóban
számíthatunk-e testvéreinkre?

Amennyiben nem, mit tehe-
tünk mi, hogy ez másképp le-
gyen? 

Milyen módon igyekszünk
hozzájárulni gyülekezeteink, kö-
zösségeink egységéhez „szívben
és lélekben”?

A hónAP imáJA
Urunk, köszönjük, hogy nemcsak

veled, de egymással is élő közösségre
hívsz bennünket. 

Kérünk, mutasd meg számunk-
ra, hogy minként tölthetjük be ezt
teszerinted való módon. Tégy min-
ket készségessé az egymás iránti sze-
retetben. Ámen. 

2016 az értéKeK éve
októberi témája: 

értékünk: a helyi
gyülekezetek

A kés ott feküdt az asztalon. Jó 15
centi hosszú, széles pengéjű, fanyelű
kenyérvágó, borotvaélesre köszö-
rült, vadonatúj kés. Laci felvette, ma-
rokra szorította és eszelősen körbe-
fordult.

– A kés, a kés! – suttogta félhan-
gosan, jól megnyújtva az „é” hangot.
Lehajolt, benézett az íróasztal alá.

– Na gyere csak elő! Most gyere
elő!

Kinyitotta a szekrényajtót a kést
döfésre tartva maga előtt. Ekkor lé-
pett be az ajtón Péter.

– Hát te mit csinálsz azzal a kés-
sel?

Laci ránézett, furcsán hunyorí-
tott, majd elnevette magát.

– Ó, csak hülyéskedek. Olyan jó
fogása van. A tiéd? Hol vetted?

– Nem lényeges, majd közösen
használjuk. Nagyon jól lehet vele ke-
nyeret szelni.

Az ügy ezzel le volt zárva, a kol-
légiumi élet a szokásos mederben
zajlott tovább. Laci olykor kapatosan
jött haza, ilyenkor könnyű volt szóra
bírni. Többszöri beszélgetés után las-
san összeállt a kép: züllött kamasz-
kor, több iskolából való kicsapás,
mértéktelen élvezethajszolás, végül
megromlott egészség, krónikus
mandulagyulladás, állandó orvosi
ellenőrzés, kiábrándultság.

– Hiszen ezért kerültem én ebbe a
szobába! – vált világossá Péterben a
felismerés.

A következő napokban újra fel-
hangzott a szenvedélyes suttogás:

– A kés! A kés! – és Laci késsel a
kezében újra elindult keresőútjára.
Íróasztal, szekrény, függöny nem
rejthette tovább titkát a fenyegetően
közeledő fiú elől.

– Tedd már le azt a kést, nem ját-
szani vettem! – szólt rá Péter, és el-
tette a kést a fiókba. Újabb beszélge-
tés indult el, ahol Péter kijelentette:

– Laci, neked Istenre van szüksé-
ged.

– Nem használ az nekem. Két
évig egyházi középiskolába jártam,
onnan is kicsaptak.

– Bizonyára nem ok nélkül.
– Jó, jó, persze hogy nem ok nél-

kül. De ott segíthetett volna rajtam
az Isten, ha akart volna...

A következő napok, hetek sok be-
szélgetésre adtak alkalmat, de sza-
porodtak a késes jelenetek is. Péter
most már tudatosan zárta a kést Laci
elől. Ha mégis kint maradt, Laci le-

csapott rá. Egy alkalommal, amikor
Péter nem volt otthon, és a kés ott
maradt az asztalon, Laci bezárta ma-
gára az ajtót, és megfogta a kést.

– Most nem menekülhetsz!
Egyre hangosabban kiabált, ha-

dakozott a láthatatlan ellenféllel, fel-
borogatta a bútorokat. A szomszé-
dok zörögtek, kopogtak, hogy nyis-
son ajtót, ő meg sem hallotta. Végül
Emil, az egyik szomszéd észrevette,
hogy nyitva az ablak. Óvatosan kilé-
pett a párkányra, és szorosan ölelve
a két ablak közötti keskeny falrészt
átlépett Laci ablakába. A szoba fel-
dúlva, Laci kimerülten, csapzottan
szorította a kést, és kereste az ellen-
séget. Szemei vérben forogtak.

Péter egyre inkább látta, hogy itt
ördögi megszállottság, démonikus
erők működnek, ezért Istenhez kiál-
tott:

– Uram, neked hatalmad van
ezek fölött a démoni erők fölött. Te
meg tudod őket kötözni. Kérlek
most, szabadítsd meg Lacit!

Hetek, hónapok teltek el ezután,
a beszélgetéseket, igeolvasásokat
gyülekezetbe hívás, ifjúsági órákon
való részvétel követte. Ritkulni
kezdtek a késes jelenetek. Péter úgy
gondolta, egy időre el is teszi a kést,
ne legyen kísértés eszköze.

Lassan eltelt egy év. A magvetés
nem hozott látható eredményt. Laci
nem lett hívő. Nem fogadta el Isten
feléje kinyújtott kezét. Valami azon-
ban mégis történt.

Egy közös vacsora alkalmával
valahogy az asztalra került a kés. La-
ci megfogta, nézte, aztán Péterhez
fordult.

– Volt neked egy késed, ami sok-
kal nagyobb volt ennél. Tudod, me-
lyikre gondolok? Hol van az? Elve-
szett?

– Ez az a kés, Laci – hangzott a
válasz.

– Lehetetlen! – rázta a fejét Laci. –
Az sokkal nagyobb volt.

– Pedig ez az! Akkor nagyobbnak
láttad, mert a benned feszülő félel-
mek, a téged gyötrő gonosz erők
megcsaltak, és felnagyított, hatalmas
fegyvernek mutatták. Isten megkö-
tözte ezeket az erőket benned, és
most már annak látod, ami valójá-
ban.

– Hihetetlen! – mondta Laci, most
már inkább csak magának, és jókora
szeletet vágott a kenyérből.

Dobos Péter

hihetetlen történetek
A kés


