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A hét igé jE
„Ha pedig tudjuk, hogy bármit

kérünk, meghallgat minket, akkor
tudjuk, hogy már megkaptuk, amit
kértünk tőle.” (1Jn 5,15)

A hét gon do lA tA
Sokan kiforgatták már a fenti

igeverset a történelem folyamán,
aztán csalódtak, hogy nem kapták
meg, amit kértek. Lehet ilyen
mondatokat hallani: „Isten gyer-
mekei járjanak BMW-vel, ne a
maffiózók!” Sőt, népszerű köny-
vek korholnak, hogy azért nem
kaptál eddig 911-es Porschét, mert
még nem mondtad meg Istennek,
milyen színűt kérsz... 

Döbbenet, hogy mennyire ki
lehet forgatni az igét... A „bármit”
nem ezt jelenti! A 14. versben ott a
feltétel is: „ha valamit az ő akarata
szerint kérünk...” Először is azon
kell elgondolkodnunk és arra kell
őszintén válaszolnunk, hogy ki
nekünk Isten. Hogyan tekintünk
rá? Gazdag amerikai nagybácsi,
akitől csak ajándékokat várunk,
vagy életformáló mennyei Atya,
akinek nemcsak állandóan a kezét
nézzük, hogy mit ad, hanem az
arcát is? 

Amikor hazaérek egy hosz-
szabb útról, az első, hogy a gyer-
mekeim hozzám futnak és az
ölembe bújnak. Fájna, ha az lenne
a legelső kérdésük, hogy milyen
ajándékot hoztam nekik... 

(Floch Gábor Barnabás)

A hét gyAkorlAtA
Olyan jó lenne a kalmárszelle-

met és az adok-kapok gondolko-
dást kiirtani magunkból, és Istent
önmagáért szeretni! Ezen a héten
próbáljunk meg nem kérni, ha-
nem csak dicsérni őt. 

A hét imájA
Istenünk, hadd szóljanak hozzád

azok, akik valóban vagyunk, s hadd
szóljunk ahhoz, aki valóban vagy!

(C. S. Lewis)

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató
Advent idején meg kell kérdez-

nünk: a várakozás boldog izgalma
ott van-e még a szívünkben? Mire
használjuk fel az időnket? Tudjuk-e,
hogy minden nap, ami még Jézus
visszajöveteléig hátravan, esély ar-
ra, hogy emberek nyerjenek kiutat
a halálból az életre? Tudjuk-e, hogy
Isten a formálódásunkat is látja, s
azt akarja, hogy felkészülten áll-
junk oda a mennyei királyi szék
elé?

Amikor egy diák a vizsgáira ké-
szül, a legnagyobb ellenfél számára
az idő. Tapasztaltam, hogy teljesen
mindegy, hogy egy egyetemistának
mennyi időt adnak a felkészülésre,
igazán komolyan úgyis csak az
utolsó héten veti magát bele a tanu-
lásba (majdnem három napot ír-
tam...), s aztán izzadva és gyötrőd-
ve indul számadásra, s közben azt
mondja mindenkinek: „Nagyon ne-
héz ez az anyag, legalább egy-két
nap kellett volna még...” Azt azon-

ban nem mondja, hogy az az egy-
két nap miért hiányzott.

Félő, hogy amikor Jézus vissza-
jön, nagyon sokan fogják úgy érez-
ni: legalább egy-két nap kellett vol-
na még. Pedig nem egy-két nap,
hanem egy hosszú élet állt és áll a
rendelkezésünkre, hogy felkészül-
jünk. Az Úr Jézus maga mondta,
hogy vigyáznunk és imádkoznunk
kell, mert sem a napot, sem az órát
nem tudjuk, hogy mikor jön el az
emberfia. Egyikünk sem mondhat-
ja, hogy nem tudja, mire kell felké-
szülnie. Péter az első levelében ha-
tározottan felszólít minket: „Ezért
tehát elméteket felkészítve, legyetek jó-
zanok, és teljes bizonyossággal re-
ménykedjetek abban a kegyelemben,
amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor
kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne
igazodjatok azokhoz a korábbi vágyai-
tokhoz, amelyek tudatlanságotok idején
voltak bennetek, hanem – mivel ő, a
Szent hívott el titeket – magatok is
szentek legyetek egész magatartásotok-
ban, úgy, amint meg van írva: »Szen-
tek legyetek, mert én szent vagyok.«”

A szentség nem néhány pietista
típusú hívő ember sportja! A szent-
ség a felkészülés alapállása! Nem a
magunk ereje vagy bölcsessége kell
hozzá, hanem az a bizonyosság,
amelyről Pál apostol írt: „Tudom,
kinek hittem!” S az a vágyakozás,
amellyel ő gondolt Krisztus vissza-
jövetelére: „Maga pedig a békesség Is-
tene szenteljen meg titeket teljesen, és
őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és
testeteket teljes épségben, feddhetetle-
nül a mi Urunk Jézus Krisztus eljöve-
telére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő
meg is cselekszi azt.” (1Thessz
5,23–24)

Ez igaz. Jézus Krisztus az idő
múlásával is hű... 

De vajon mi jól használjuk-e fel
az időt, s megszentelődésünkre vá-
lik-e minden nap? Vagy adventünk
inkább valamiféle megsárgult, ki-
betűzhetetlen anyakönyvi kivonat-
ra emlékeztet, amelyből igazán
csak egy emlék maradt: valamikor
én is vártam...?!

Ifj. Kulcsár Tibor
(Békehírnök, 1996/47)

„Egy-két nap kellett volna még?”
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„Bibliai helyszínekkel – köz-
pontban Jeruzsálem” 

2017. március 13–19.
Információ, jelentkezés: 
Baptista szervező munkatárs –

Bacsó Benjámin: 20/775-9855 v. Pat-
ton Mark: 20/886-3261 (utazási iro-
da: Hajdú Zsuzsa: 30/6981139).

1. nap: Budapest–Tel-Aviv–Tiberias
Utazás Budapestről, izraeli kép-

viselőnk várja önöket a repülőtéren,
majd Tiberiasba, a szállodába visz-
szük önöket, vacsora.

2. nap: Genezáreti tó–Tabgha–Ca -
pernaum

Reggeli, majd utazás a Gene -
záreti tó partján fekvő szent helyek-
hez, Yardenitben megtekintjük a
Jordán folyó hagyományos keresz-
telőhelyét. Tiberiason keresztül Má-
ria Magdolna születési helyének
érintésével a Boldogmondások he-
gyére, majd Tabghára, a kenyér- és
halszaporítás csodájának színhelyé-
re utazunk. Utunkat Caperna -
umban folytatjuk, ellátogatunk a ré-
gi zsinagógához és Péter házához.
Hajókirándulás a Genezáreti tavon
(10 USD/fő). Látogatás egy olajpré-
selőbe. Visszatérés a tiberiasi szállo-
dába, vacsora.

3. nap: Názáret–Meggido–Tábor-
hegy

Reggeli, majd utazás Názáretbe,
az Angyali üdvözlet templomát
csodálhatjuk meg. Utazás a Tábor-
hegyre Jézus színeváltozásának ba-
zilikájához. Látogatás Meggidóba.
Utazás Betlehembe, a szálloda el-
foglalása, vacsora.

4. nap: Jeruzsálem
Reggeli után utazás Jeruzsálem-

be: Olajfák hegye, a csodálatos jeru-
zsálemi panoráma megtekintése az
óvárossal, majd az Olajfák hegyén

Programajánló
izraeli körutazás

Történelmi jelentőségű ünnepélyre
került sor a Baptista Teológiai Akadé-
mia 110 éves jubileuma alkalmából
2016. október 29-én a Pesti Vigadóban.  

A zsúfolásig megtelt csodálatos te-
rembe az ország minden tájáról és a
környező országokból
is érkeztek iskolánk
iránt elkötelezett és
szeretettel érdeklődő
testvérek és vendégek.
Közöttük egyházunk
elnöksége, a BTA Igaz-
gatótanácsának, Sze-
nátusának és oktatói
karának tagjai, illetve
jelenlegi és korábbi
hallgatói. Részt vett az
Emberi Erőforrások
Minisztériumának ma-
gas rangú képviselője,
a Magyar Rektori Kon-
ferencia elnöke, és a
magyarországi hittudományi egyete-
mek és főiskolák, valamint világi
egyetemek rektori szintű képviselői
mellett a határon túli magyar baptis-
ták számos vezetője. A lelkipásztori
karból mintegy ötvenen érkeztek. A
zenei szolgálatot a BTA énekkara és

szimfonikus zenekara
látta el. A mintegy 90 fős
együttes dr. Almási Kor-
nél Zsolt művészeti
rektorhelyettes vezeté-
sével evangéliumi ének-
feldolgozásokkal örven-
deztette meg a hallgató-
ságot. 

Miután Prof. Dr.
Almási Tibor, az intéz-
mény rektora köszön-
tötte az egybegyűlteket,
egy kisfilm segítségével
nyílt lehetőség a 110 év
történetének rövid átte-

kintésére. Ezt követően egyházunk el-
nöke, Papp János testvér hirdetett igét.
Az ünnepi rektori beszédet a BTA Sze-
nátusa által alapított Udvarnoki And-
rás-díj átadása követte. Ebben az év-
ben dr. Beharka Pál és Hetényi Attila

testvérek részesültek e magas rangú
kitüntetésben. Laudációjukat Bereczki
Lajos rektorhelyettes tárta az ünnepi
hallgatóság elé. 

Ünnepélyünk második részében
kiemelkedő vendégeink méltatták kö-
szöntésükben a jubiláló intézmény tu-

110 éves a Baptista teológiai Akadémia

Az intézmény rektorának ünnepi beszéde

Papp János egyházelnök igehirdetése

A BTA kórusa és szimfonikus zenekara(Folytatás a következő oldalon)
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található szent helyek ismertetése.
Pillantás a virágvasárnap útjára és a
Dominus Flevit kápolnára. Tovább-
haladunk a Getszemáni-kerthez, és
megtekintjük a Nemzetek templo-
mát, az Elárulás barlangját és Szűz
Mária sírját. Látogatás a Sion-he-
gyen az utolsó vacsora színhelyére,
Dávid király sírjához, és az Elszen-
derülés templomának megtekinté-
se. Kerti sír megtekintése. Lehető-
ség az Izrael Múzeumba látogatni
(14 USD/fő). Szállás a betlehemi
szállodában, vacsora.

5. nap: Jeruzsálem–Betlehem
Reggeli után látogatás Jeru-

zsálem óvárosába. Az Oroszlános
kapu, a Szent Anna-templom, a
Be thesda fürdő, a Via Dolorosa, a
Siratófal, a Szent Sír-templom
megtekintése. Zsidó negyed, Dá-
vid városa. Vásárlási lehetőség.
Szállás, vacsora.

6. nap: Holt-tenger
Utazás a Jordán folyóhoz, Jeri-

kónál, majd a világ legmélyebben
fekvő pontjához, a Holt-tengerhez,
elhaladunk Kumránnál, mely a
holt-tengeri tekercsek lelőhelye,
Kaszar el Jahud, Jézus beme -
rítkezésének helyszíne, majd fürdés
a Holt-tengerben. Fakultatív kirán-
dulás a massadai erődhöz, drótkö-
télpályán jutunk fel (30 EUR/fő).
Visszatérés Betlehembe a szállodá-
ba, vacsora.

7. nap: Tel-Aviv–Budapest
Reggeli, majd transzfer a tel-

avivi repülőtérre, érkezés Buda-
pestre.

Részvételi díj: 219 500 Ft/fő. 
Az ár tartalmazza: repülőjegy

közvetlen járatokra, szállás két-
ágyas szobában 3-4 csillagos hote-
lekben, büféreggeli és menüvacso-
ra, transzfer, belépők, légkondicio-
nált autóbusz, magyar nyelvű ide-
genvezetés.

Az ár nem tartalmazza: helyszí-
nen fizetendő 42 EUR/fő borravaló,
reptéri illeték: 78 500 Ft/fő, feladha-
tó poggyász 25 000 Ft/23 kg, beteg-
ség-baleset-poggyászbiztosítás 590
Ft/nap 70 év alatt, egyágyas felár:
76 000 Ft.

Előleg: 75 000 Ft/fő, UniCredit
Bank 10918001-00000084-64060004.

B. B. Tours 23 éve!
www.bbtours.hu

(Folytatás az előző oldalról)

Márton-napon, november 11-én
nyitotta meg kapuit a felújított Deák
téri evangélikus Insula Lutherana (lu -
theránus sziget) Kulturális és Lelkiségi
Központ. Az ünnepség keretében ad-
ták át az átalakított Evangélikus Or-
szágos Múzeumot és a benne kialakí-
tott, Luther öröksége című új állandó ki-
állítást. Így a belváros közepén egy
modern evangélikus kulturális és lel-
kiségi központ jött létre.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere elismerően szólt a megújult
lelkiségi központ kapcsán arról, hogy
az üzenetet mindig minősíti a közvetí-
tés módja és minősége.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház elnök-püspöke az
Insula Lutherana Központ küldetését
abban látja, hogy naponta sokféle mó-
don adjon lehetőséget diákoknak, ér-
deklődőknek, családoknak egyaránt a
tanulásra, Isten dicséretére és hirdeté-
sére. A központ azokért van, akik a ka-
vargó városban szeretnének kikötni a
lelkükkel, hogy feltöltődje-
nek. Így szeretné ez a sziget
Isten szeretetének Jézus
Krisztusban megjelent gaz-
dagságát és Luther Márton
örökségét valóban közkincs-
csé tenni – tette hozzá Gáncs
Péter.

Mi a haszna és milyen
gyümölcsei lehetnek egy
ilyen komplex lelki térnek,
ahol a templom és az evan-

géliumi lelkületű gyülekezet, a Huszár
Gál könyvesbolt, a 21. századi digitális
alkalmazásokat bemutató élménymú-
zeum és a kulturált előadótér együtt
biztosítják a misszió lehetőségét? Mi-
lyen felkészültség, milyen anyagi for-
rások, milyen isteni indíttatás, milyen
missziós elkötelezettség, milyen fokú
Krisztus-szeretet, milyen munkatársak
kellenek ahhoz, hogy ez a 2016-os
evangélikus csoda, az Insula Luthe -
rana kereső emberek mindig telt szige-
tévé váljon, ahol Istenre találnak?

Adja Isten, hogy hasonló adottsá-
gokkal ajándékozzon meg bennünket,
baptistákat is Budapesten a jó Atya.
Sőt találják meg gyülekezeteink is en-
nek a komplexitásnak saját útjait az
imaházainkon belül és körülötte. Ad-
jon az Úr ehhez szükséges anyagiakat,
szolgálattevőket és Lélektől égő szíve-
ket, hogy embertársaink közül sokan
megismerhessék Krisztust, sokan ha-
zatalálhassanak a mennyei Atyához.

Baptista sajtószolgálat

Egy kulturális és lelkiségi központ haszna

dományos, missziós, hitbeli és társa-
dalmi szolgálatát. Felemelő érzés volt,
amikor ünnepélyünk végén az ének-
és zenekar kíséretével együtt énekel-
hettük nemzeti imádságunkat, a Him-
nuszt. 

Akik jelen lehettünk ezen a törté-
nelmi jelentőségű ünnepélyen, mara-

dandó lelki élményben lehetett ré-
szünk. Sajnáljuk, hogy minden érdek-
lődő számára nem tudtunk helyet
biztosítani. Azonban az ünnepélyről
készült kép- és hangfelvétel minden
érdeklődő számára elérhető lesz a
közeljövőben.      

Baptista Teológiai Akadémia

Az ünneplő hallgatóság
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Salyámosy
Évát kérdezem
új könyve kap-
csán:

– Idén is
megszokott rit-
musban jön-
nek ki a köny-
veid. Augusz-
tusban ihletett,
szép verseskö-

tettel jelentkeztél, s most a karácsonyi
könyvvásárra elkészült a következő
gyermekkönyved is egy különös címmel.
Mit jelent ez?

– A Nyámnyila Nyüszüc? Ezt a
ragadványnevet egy kislánynak ad-
ták, mert mindig csúfolták. Olyany-
nyira fájt ez neki... de kapott egy jó
tanácsot, hogyan kerülhet ki a szívé-
ből ez a fullánk... és sikerült.

– Lapozgatom a könyvet. Mit jelent
az, hogy egyszemélyes mosolykom -
mandó? 

– Sok olyan gyermekről tudunk,
akik elhiszik magukról, hogy őket
senki se szeretheti. Ez megkeseríti
az életüket. De erre is van orvosság,
olvasd el, hogy mi...

– Na és mi történik a kis Rubennel
és a mirtuszbokorral?

– Rubennek nagy titkai vannak,
és keres valakit, aki megbízható,
tiszta, kedves, titoktartó és nagyon
jó hallgatója a bajainak. Nos, talál is.
De hogy azt bokornak hívják-e vagy
másnak...? Még titok.

– Most is bölcsen beleszőttél bibliai
gyermekalakot a mesekönyvedbe. Mi-
ért?

– Egyrészt feladatunk, hogy a jó
példákat mindig szem előtt tartsuk,
másrészt nem árt tudni, hogy jel-
lemzőink, gondjaink, értékeink ál-
landóak a világban. Most ismét a kis
és nagy Mózesről esik szó.

– Komoly téma, hogy mindennek
rendelt ideje van. Hogyan nyúltál ehhez
egy mese formájában?

– Egyre többször hallani gyer-
mekszájból, hogy felesleges az isko-
la, hogy az boldogul, aki ügyeske-
dő, és nem az, aki tanult... Ez nagy
becsapás! Egy rendhagyó osztályfő-
nöki órán megváltoznak a vélemé-
nyek...

(Folytatás a következő oldalon)

Salyámosy éva
Az okos és jóságos
nyámnyila nyüszüc

Szeptember 11-én ennek az ünne-
pe volt a Budapest, Wesselényi utcai
gyülekezetben, ahol a minden korosz-
tályt más-más módon megszólító Is-
tenről szóltak a bizonyságok a hét fe-
hérruhás szájából.

Kocsis Gerda arról beszélt, hogy
már gyermekként ismerte Istent szülei
és a katolikus iskola tanításai alapján,
de tizenévesen elfordult Istentől, mert
a családi problémákért és meggondo-
latlan döntéseiért Istent okolta. A vál-
tozás Istennel való kapcsolatában egy
nyári, keresztény nyelvi táborban szü-
letett meg benne még 2013-ban, de a
gyülekezetét csak idén találta meg. Az
Isten embereknek szánt üzenetét (Mt
10,39) olvasva erőt kapott az új élet-
hez. 

Reichert Aletta középiskolásként
vallotta meg hitét a bemerítkezése ál-
tal is. Hívő családban nőtt fel, és már
kisgyermekként szívébe fogadta Jézus
Krisztust, de élő kapcsolata a megvál-
tóval csak két éve van, amikor egy is-
kolai csendes napon elhangzott evan -
gelizácó személyessé tette a számára
már ismert isteni tanításokat. 

Kortársa, Kovács Lilla a Wesselényi
utcai gyülekezetben nőtt fel. A megté-
rést elvárásnak gondolta szülei részé-
ről, és félt attól, hogy az esetleges hit-
életi bukásai majd csalódást okoznak
másoknak, ezért halogatta a döntést.
Különböző nyári gyermek- és ifjúsági
táborokban testvérek buzdítása által
többször is szólította Isten. A Szentlé-
lek egy általa is énekelt karének szö-
vegével buzdította őt, melyet hittel
vallott ezen a napon is: „Mint egykor
Jézus, a vízbe léptem, / hogy tegyem
Isten akaratát. / Halálba hullt már
bűnfoltos éltem, / Jézusban nyertem
feltámadást.”

Tóth Dániel egy következő generá-
ció ifjú hitharcosa, aki hívő szülők

gyermekeként már nyolc éve megtért,
de életének irányításában nem tudta a
párválasztás kérését Istennek átenged-
ni, ezért hullámvölgyeken keresztül
tudott csak visszatalálni az „atyai ház-
ba” mint „tékozló fiú”.

Egy énekszöveg érintette meg az ő
lelkét is: „Ő (Isten) a tékozlót hazavár-
ja, ott a boldog, nagy vacsorára.” Iste-
né a dicsőség, hogy Dániel is hazata-
lált!

Scheer Zsuzsanna a középkorosz-
tályt képviselte a fehérruhások között.
Hozzá mostanában szólt az Isten. Ma-
terialista gondolkodása és korábbi
élettapasztalata olyan tempót és élet-
formát követelt tőle, amiben úgy gon-
dolta, hogy csak magára számíthat. De
rá kellett jönnie, hogy vannak gyenge-
ségei, melyekben külső segítségre van
szüksége. Keresztény barátok, munka-
társak mutattak neki utat Jézushoz,
hogy az ő vére által megszerzett – és
számunkra ajándékul adott – kegye-
lem gondolkozásában, értékrendjé-
ben, egész életében megváltoztassa a
prioritásokat. Azóta a jézusi szeretet
képviselője barátai, ismerősei körében.

Erdélyi Zoltánt az egyetemista évei
alatt szólította meg a gondviselő Isten.
Hívő édesanya gyermekeként nőtt fel,
de gyülekezetbe csak középiskolás ko-
rától járt, amikor is hozott már egy
döntést Isten mellett: tudta Isten veze-
tése által, hogy mi a jó és mi a rossz,
mégsem e szerint élt.

Isten keze nem engedte el az élet
mély hullámvölgyeiben sem. A bál-
vány elengedése számára is nehéz
volt, de az Ige a Szentlélek erejével for-
málta az életét, és elvezette a Jézus
Krisztus általi új életre, így lett az ő
gyermeke.

Járainé Margit időskorában tudott
megbékélni Istennel. Már nagymamá-
ja is hívő baptista volt, de édesanyja

mérföldkő az életben = megbékülés istennel
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– Aztán nagyon kényes témát is em-
lítesz. A varázslást.

– Szívszaggató, hogy sok szülő
nem gondol bele abba, hogy ez mit
jelent. Megveszi a gyereknek az
ilyen-olyan játékot, mesét, CD-t, vi-
deót, vagy engedi ott ülni a tv előtt.
A gyerek beszívja magába, hogy a
szép és csillogó látvány az kívána-
tos. Pedig az Úr másként tanít min-
ket. S ennek felnőttkorban jön meg a
halálos gyümölcse, amikor már ol-
vassák a horoszkópokat, jósoltat-
nak, okkult dolgokkal foglalkoz-
nak...

– Más komoly témát is felvetsz. Pél-
dául annak a kislánynak a szívfájdal-
mát, akinek meghalt az anyukája, és
nem bírja elfogadni, hogy édesapja ismét
házasodna, vagy hogy a kisöccse is elfo-
gadná az új választottat. 

– Tudod, bőven vannak gyer-
mekkori megtapasztalásaim, ebből
is merített az Úr, amikor a szívemre
tette ezt a témát. A címlapunk is en-
nek a mesének az illusztrációja. A
mondanivaló az, hogy a szívnek sok
szobája van. Ha valaki elköltözik, és
bezárjuk az ajtaját, még nem azt je-
lenti, hogy az egész szívet lakat alá
kell tenni. Ha újat nyitunk, az nem
hűtlenség. Tudod, a meséim igazak,
és szeretem, hogy jól végződnek.

– Most ismét megemlíted Petit és
Petrát...

– Amikor a háromrészes Peti és
Petra könyvet befejeztem, nagyon
sok könyörgést kaptam, hogy foly-
tassam! De én csak azt tudom leírni,
amit az Úr kér tőlem. Ám arra jutot-
tam, hogy a két testvér sok-sok kis
barátjának üzenhet, hogy megy ma
a sorsuk...

– Aztán olvashatunk Abigélről is,
aki kislány létére egy idősebb asszonyt
segített a dicsőítésben. Szereted az ilyen
történeteket?

– Több mesém, ez is, megtörtént.
Láttam. Megihletett és megírtam.
Tudniuk kell a gyerekeknek, hogy
nekik is meg kell tenniük, amit tud-
nak, s az idősebbeknek is áldás, ha
felismerik az ilyen kapcsolatokat.

– Sok áldást kívánunk a szolgála-
todhoz.

– Köszönöm. Folyamatosan sok
meghívást kapok a gyülekezetektől
szerte Kárpát-medencében és más-
honnan is, hogy átadhassam azt az
üzenetet, amit az Úr rám bízott. Szó-
ban és írásban is. Ez az életem értel-
me. Ezért érdemes élni!

Egy írótárs

(Folytatás az előző oldalról)

Dr. Sallai Dániel az előző csoport-
ban készült bemerítésére (augusztus
28.), de munkahelyi elfoglaltsága miatt
ahhoz a csoporthoz nem tudott csatla-
kozni. Bemerítésére nemzeti ünne-
pünk délutánján került sor. Bizonyság-
tételében elmondta, hogy gyermekko-
rában egy keresztény táborban kapott
érintést, ennek hatására, de évek múl-
tával megvette első Bibliáját. De mivel
közösséghez nem kötődött az élete,
más vallási, szellemi dolgokkal került
kapcsolatba (keleti vallások).

Az egyetemi élet alatt bár kívülről
normálisnak tűnt az élete, de belülről
ürességet érzett. Édesapja elvesztése és
más magánéleti problémák ismét in-
tenzív keresésre ösztönözték: Mi az élet
igazi értelme? – tette fel a kérdést. Ekkor
ismét egy táborban kapott választ és
egy igét, ami segítette: 

„Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten
előtt; és Isten békessége, mely minden ér-
telmet meghalad, meg fogja őrizni szívete-
ket és gondolataitokat a Krisztus Jézus-
ban.” (Fil 4,6–7)

Egy baleset kapcsán ismerkedett
meg egy baptista orvossal, akinek a
hatására elkezdte keresni a baptisták-
kal, baptizmussal kapcsolatos infor-
mációkat. Ez Isten és Jézus Krisztus is-
meretére juttatta. Ekkor megértette: Is-
ten úgy szeret, ahogy vagyunk, és vele
lehet újat kezdeni, múltat feldolgozni.
Ezt megértve tett pecsétet a hitére a
bemerítkezéssel.

Balogh Barnabás

Bemerítés Szegeden

katolikusként nevelte kisgyermek ko-
rában, majd édesanyja megtérése után
baptista gyülekezetbe jártak. Margit
azonban felnőttként – talán a politikai
hatalom nyomására – a hitét őrizgetve,
gyülekezet nélkül élt. Jézussal és a
gyülekezettel való személyes kapcso-
latának a szükségességét élő hitű test-
vérek szolgálatán keresztül ismerhette
fel édesanyja betegágya mellett. Isten-
nel való megbékélésre szívből jövő
bűnvallása alapján jutott.

A bemerítő lelkipásztor, a Wesselé-
nyi utcai gyülekezet pásztora, Kübler
János az 1Kor 5,17–21 alapján szólt a fe-
hérruhásokhoz és a közel 200 fős ün-
neplő gyülekezethez.

Isten megszólít minket az üzeneté-
vel, amit meghallhatunk életünk bár-
mely szakaszában. Mérföldkőhöz ér-
kezünk időről időre. Kereszténysé-
günk lényege az élő Istenbe vetett hit,
és ez az új élet nem változás, hanem a
régi elmúlik, és új jön létre isteni hely-
reállítása által.

A megtérés = visszatérés Istenhez.
Helyreáll az Isten és ember közötti
kapcsolat. Isten kihív az istentelenség-
ből, ezzel helyreáll a kapcsolat vele.
Sokféle kényszeres állapotból, rabszol-
gaságból adhat szabadulást, ami álta-
lában nem jelenti a környezet változá-
sát, de az Istennel való kapcsolat vál-
tozása, helyreállása a lényeg. Sok Isten
elleni lázadás, szemben állás után
megbékélés! Bizalom Isten felé. Ennek
következménye az Istentől kapott sok-

sok ajándék. Valóságos kommuniká-
ció egy nem látható hatalmassággal,
aki az életünk Ura. Ez természetfeletti,
felfoghatatlan csoda. „Újjálett min-
den”, ami azt is jelenti, hogy bennünk
a Krisztus értelme (gondolatai) van-
nak. Nem sokféle -izmust képviselünk
már, hanem Jézus Krisztus gondolata-
it. Ez nem csupán hozzá tartozás, ha-
nem követés. Ennek az új életnek ha-
tása van arra, hogy hogyan gondolko-
zunk a kapcsolatainkról, halálról,
pénzről, jövőképünkről, időbeosztá-
sunkról... Ezek ajándékok, amelyeket
tudnunk kell elfogadni. Ez egy mér-
földkő. Pál erről így ír: Jézus Krisztus
szenvedett és meghalt a kereszten. Ez
volt az igazi mérföldkő számunkra: Is-
ten Krisztusban megbékéltette a vilá-
got... Ez csoda, ebben élünk! Hallgas-
sunk a hívó szóra, béküljünk meg Is-
tennel!

Az énekkar két éneke a mennyei
öröm földi zengése volt. „Áldjad, lel-
kem, az ég Urát... Vígan zengd a halle-
luját! Üdvöt hozott a földre”, és „Ál-
dom őt lelkem mélyén... Halleluja!”

A kézrátételes imádságok által
Kübler János lelkipásztor, Hetényi Atti-
la nyugdíjas lelkipásztor és Sipos Sán-
dor diakónus testvérek közvetítették
Isten áldó akaratát. 

A gyülekezet szívből szóló ámenje
az Isten Szentlelkének jelenlétében kö-
tötte össze a szíveinket. Béküljünk
meg Istennel!

BaRi



Tapasztalt játékos vagyok. Az ok-
tóberi B.I.O.L.K. volt számomra a 8.,
ezen kívül részt vettem már két
meghívásos teremtornán is, tehát
mostanra átéltem ezen a jeles ese-
ménysorozaton szinte mindent, amit
lehetett. Volt részem kupagyőzelem-
ben, vereségekben, drámákban, iz-
galmakban, csalódásokban.

Mindig úgy gondolkodtam erről
a tornáról, hogy egy nagyszerű
missziós lehetőség. Egy remek ta-
lálkozási pont azokkal a barátokkal,
ismerősökkel, akik egyébként ma-
guktól nem mennének el egy gyüle-
kezetbe vagy egy keresztény ren-
dezvényre. Ez az esemény kitűnő
lehetőség a bizonyságtételre, hiszen
egy keresztény szellemiségű rendez-
vény mindig kérdéseket vet fel az
idelátogató nem hívő emberekben,
továbbá remek alkalom a testvéri ta-
lálkozásokra, hiszen az ország min-
den pontjáról, sőt még a határon túl-
ról is érkeznek csapatok.  

Mikor az ember pályára lép,
azonnal szembesül vele, hogy ez egy
teljesen más közeg, mint a megszo-
kott. S ebben nemcsak a szervezők-
nek van hatalmas felelősségük, ha-
nem nekünk, játékosoknak is, hiszen
nem mindegy, hogy hívő emberek-
ként hogyan viselkedünk a pályán.
Jó megtapasztalni, hogy ugyan min-
den csapat nyerni érkezik, de ezt
mégis képesek háttérbe szorítani.
Nagyszerű dolog látni azt, hogy úgy
gratulálnak egymásnak a srácok,
még egy nagyobb vereség vagy győ-
zelem után is, hogy bár emberek va-
gyunk, hibázunk, előfordul egy-egy
feszült pillanat, de ennek ellenére
sincs bennük harag vagy méltatlan-
kodás.  Jó látni, hogy a tornán már a
külsős barátaim is szinte bennünket

megszégyenítő
módon figyel-
meztetik, emlé-
keztetik egymást
erre. 

Ezen a tornán
is, ahogy az lenni
szokott, az első
fordulót követő-
en, mikor már az
összes csapat a
helyszínen volt,
sor került egy rö-
vid, de tartalmas
tanításra. Ez al-
kalommal Bögös
Bence fordította

le a focisták nyelvére az evangélium
üzenetét. Szó volt az irreális
játékosárakról, ami az élsportot jel-
lemzi manapság, ugyanis sorra dől-
nek meg a játékosokért kifizetett
pénzösszegek rekordjai. Elég gro-
teszk látvány, hogy micsoda hatal-
mas összegeket hajlandóak a nagy
klubok kifizetni bizonyos embere-
kért. Ugyanakkor jó volt ismét
szembesülni a ténnyel, hogy Isten
ezzel szemben minden embert any-
nyira értékesnek tart, hogy a lehető
legnagyobb árat fizette ki értünk Jé-
zus Krisztus kereszthalála által.

Ez a torna azért is különleges volt
a számomra, mert nem az eddig jól
megszokott felsőpetényi csapat ka-
pitányaként indultam. Egy menyeg-
ző alkalmával, ahol jelen volt a né-
pes család, felmerült bennünk a kér-
dés, hogy miért nem próbáljuk ki
magunkat így közösen unokatestvé-
rek, testvérek, nagybácsik egy
B.I.O.L.K. tornán. A nevezési szabá-
lyok miatt sem kellett aggódnunk,
ugyanis mindenkinek van gyüleke-
zeti kötődése. Így született meg a
Grajzel Ház együttese.

Felemás érzésekkel vágtunk neki
a tornának, hiszen korábban soha-
sem játszottunk ilyen összetételben
együtt. Az eredmény, úgy gondolom,
valamennyiünk várakozását felül-
múlta, ugyanis a mezőny 32 csapata
meglehetősen erős volt, így a negye-
dik hely óriási eredménynek számít,
és amire talán ennél is büszkébbek le-
hetünk, hogy a jubileumi X. torna al-
kalmával megkaptuk a torna leg-
sportszerűbb csapatának járó külön-
díjat is. Ismét egy nagyszerű tornán
vehettünk részt, és éreztük, hogy Is-
ten áldása volt az egész alkalmon.

Laczkovszki Máté

Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Linda Dillow októberben járt
Budapesten. Nekünk is volt lehe-
tőségünk röviden beszélgetni vele. 

– Mondjon pár szót a házasságáról.
52 év hosszú idő. Mi a titkuk?

– Azt gondolom, hogy az egyik
legnagyobb titok a Filippiekhez
írott levélben található, a második
fejezet 3-4. verse. Itt arra bátorít Pál,
hogy ne legyünk önzőek, és ne csak
arra gondoljunk, hogy mi mit sze-
retnénk, hanem arra is, hogy mit
szeretne a másik. A másik vágyaira,
szükségeire is gondolni, nemcsak a
sajátjainkra, azt gondolom, ez a sze-
retet.

– Előadásai során beszél a szexuali-
tásról is. Hogy látja az egyházat ebben a
kérdésben?

– Isten sokat beszél a Szentírás-
ban a szexualitásról és az intimitás-
ról a házasságban. Azt mondja,
hogy ez gyönyörű, szent, és hogy ő
szeretné, ha egy házaspár élvezné
ezt. A szomorú tény, hogy az én or-
szágomban, de talán minden or-
szágban, az egyház arról beszél, ho-
gyan őrizheted meg magad tisztán
a házasság előtt, de arról nem iga-
zán esik szó, hogy ez a házasságban
milyen gyönyörű, és arról sem, ho-
gyan készüljön fel egy fiatal lány
vagy fiú a szexuális intimitásra a
házasságban. Pedig ha Isten beszél
erről a Szentírásban, akkor úgy
gondolom, ő megadja nekünk a
szabadságot, hogy mi is beszéljünk
róla.

– Mit üzen az egyedülálló fiatal lá-
nyoknak?

– Nemrég együtt ebédeltem egy
harminchárom éves hölggyel, aki
most készül az esküvőjére. Miköz-
ben beszélgettünk, rám nézett és azt
mondta, megérte várni a vőlegé-
nyére, mert ő az igazi, ő Isten aján-
déka. A tanácsom a fiatal lányok-
nak, hogy várjanak az Istentől ka-
pott férfira.

Hegyesi Zita
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Beszámoló az októberi Baptista ifjúsági
országos labdarúgó kupáról

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

PESTSZENTIMRE: Szabó Gá-
borné (Hauer Anna) testvérnőt
életének 78. évében vette magához
az Úr. Küzdő életet élt, de sosem
adta fel. Ezt adta tovább családjá-
nak is. Mindenben megélte az igét:
„Légy hű mindhalálig, s neked adom
az élet koronáját.” (Jel 2,10) Temeté-
sén 2016. szeptember 2-án Háló
Gyula lelkipásztor hirdette a vi-
gasztalás igéjét.

w December 4-én, vasárnap
17 órakor az Újpesti Baptista
Harangzenekar és az Andor Ilo-
na Baptista Zenei Általános Is-
kola növendékei adventi zenés
áhítatot tartanak az Újpesti Bap-
tista Imaházban (1043 Budapest,
Kassai u. 26.). Igei gondolatokat
mond: Mészáros Kornél lelkipász-
tor. Szeretettel hívunk és várunk
minden ének-zenét kedvelő, az
adventi és karácsonyi ünnepkör-
re hangolódni vágyó érdeklődőt.
A belépés díjtalan.

Programajánló
Augusztus hónap során két alka-

lommal is bemerítési istentiszteletre
gyűlhetett össze az újfehértói Áldás
Baptista Gyülekezet. 

Augusztus 21-én Újfehértón há-
rom fehérruhás tett bizonyságot meg-
téréséről. Langmajer Ferencné Erzsike
néni időskorában ismerhette fel Isten
hívását, s döntött úgy, hogy unokája és
lánya után ő is Jézus példáját szeretné
követni. Váradiné Tiba Hajnalka a téglá-
si gyülekezet alkalmait látogatva is-
merte meg Isten igéjét, és ott is tért
meg. Rácz Dóra keresztény környezet-
ben nőtt fel, és fiatal kora ellenére érez-
te bűnei súlyát, ezért örömmel adta át
őket életével együtt Krisztusnak. Az
ünnepi istentiszteleten Pető András lel-
kipásztor szolgált. 

Augusztus 28-án Balmazújváros-
ban örülhettünk újra a mennyel „egy
bűnös felett”. Csobán Imre az újfehértói
Áldás Baptista Gyülekezet balmazúj-
városi missziójának első gyümölcse.
Imre egy baráti meghívásra vett részt
egy gyülekezeti alkalmon Kosdon, ott
érezte meg Isten felfoghatatlan szere-
tetét. Aztán hűségesen látogatta a bal-
mazújvárosi alkalmakat, és végül
megtérését ugyanitt pecsételhette meg
a bemerítésével családja, barátai előtt.
Az istentiszteleten Mészáros Kornél lel-
kipásztor és Tóth Sándor lelkipásztor
buzdították döntéshozatalra a jelenlé-
vőket. 

A bemerítést mindkét alkalommal
Karancsi Csaba lelkipásztor végezte. 

Kovács Zsuzsa

Bemerítés Újfehértón és Balmazújvárosban
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A Hóseás
k ö n y v é n e k
alaptörténe-
tét feldolgo-
zó regény
valódi uta-
zás egy em-
beri lélek
megtisztulá-
sának évekig
tartó folya-

mában. Isten hatalmas kegyel-
mének megtapasztalása az aján-
dék a sorok között. 

Egy bizonyságtétel, amely el-
söprő erővel mozgatja meg és
rendezi alázatba az olvasó lelkét,
és hálával tölti meg a szívét. 

Ezt a könyvet olvasva tanúi
lehetünk annak az olykor akár
megrázó folyamatnak, amely so-
rán a sötétségben élő, elvakult lé-
lek a fényre küzdi magát, és látó-
vá válik. 

De jellemezhetjük úgy is
Francine Rivers könyvét, mint egy
Isten kegyelméből való megtérés
történetét. Tele váratlan és izgal-
mas fordulatokkal, jól körülírt,
karakteres szereplőkkel és vadre-
gényes helyszínnel. 

Lenyűgöző, amint Isten és az
ember párbeszéde megjelenik a
műben. 

Ámulatba ejtő, ahogyan az
egyes szereplők cselekedetei
mentén kibomlik a hit és a szere-
tet ereje, amelyek a zord világi vi-
szonyok ellenére képesek hatni. 

Viszont helyenként olyan
megrázó események övezik a
hősnő, Angel életét, amelyek ki-
fejezetten érett, felnőtt személyi-
ségek számára feldolgozhatók. 

Ez a regény igazán alkalmas
arra, hogy éberen tartsa olvasója
figyelmét, és megtöltse erőtle -
nedő hitének tankját. 

Forrása a türelemnek, a kitar-
tásnak és a megrendíthetetlen
hitnek.

(A könyv megjelent a Harmat ki-
adónál Budapesten 2013-ban, újabb
kiadása 2014-ben.)

Murányi Anita 

Könyvajánló
Francine rivers

megváltó
szeretet

Hatalomvágyó emberekkel nem-
csak a büntetés-végrehajtás és a politi-
ka, hanem a gyülekezeti élet területén
is szép számmal találkozhatunk. E
ténnyel szembenézni sem könnyű, el-
lene tenni még kevésbé, holott szüksé-
ges (lenne). Ehhez nyújt segítséget a
Harmat Kiadó gondozásában megje-
lent, Szentírás-alapú vezetéselmélettel
foglalkozó két fontos kötet is, amelye-
ket október 27-én, csütörtökön mutat-
tak be a fővárosban a Kálvin térhez kö-
zeli Adna Caféban.

Az egyik kiadvány Martina és
Volker Kessler Hatalmi csapdák a gyüleke-
zetben című munkája, a másikat, A Bib-
lia négy vezetési alapelve címet viselő kö-
tetet pedig a házaspár férfi tagja,
Volker Kessler jegyzi. 

A családias hangulatú könyvbe-
mutató kerekasztal-beszélgetésének
házigazdája a kiadó igazgatója, Her -
jeczki Kornél volt, disputapartnerei pe-
dig az egyik szerző, Martina Kessler
teológus, pszichológiai tanácsadó, a
német Keresztény Vezetők Akadémiá-
jának docense, Reimer Attila, az akadé-
mia kuratóriumi tagja, továbbá dr.
Tomka János, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem tanszékvezető tanára, il-
letve Heizer Tamás baptista lelkipásztor,
a Barnabás Csoport igazgatója.

A Hatalmi csapdák a gyülekezetben cí-
mű munka Németországban az év
könyve elismerést is elnyerte a keresz-
tény könyvek között. 

„Egy szerző számára mindig öröm,
ha látja, hogy amit írt, arra szükségük
van az embereknek. Ám mi nagyon is
jól tudjuk, hogy a hatalommal való
visszaélés témája mögött mennyi fáj-
dalom, szenvedés és könny rejlik.
Ezért igencsak vegyes érzéseink van-
nak” – emelte ki a szerzőpáros jelen
lévő tagja. Arra a kérdésre, hogy véle-
ménye szerint javult-e a helyzet a ti-
zenkét esztendővel ezelőtti első né-
metországi megjelenés óta, Kessler
asszony úgy válaszolt, hogy egyes ese-
tekben örvendetes változásokat ta-
pasztalhattak meg, ám az kérdés, hogy
szerkezeti, strukturális változások va-
lóban bekövetkeztek-e. „Ami engem
elgondolkodtat, az az, hogy a vezetők
új generációja úgy véli, autoriter veze-
tőnek kell lennie, tekintélyelvű veze-
tésre van szükség” – mondta Kessler.

Komoly problémát jelenthet –
hangsúlyozta Reimer Attila – a hata-
lom gyakorlása a keresztény szerveze-
tekben. Nagy gondot okozhat mind
az, ha jogtalanul „uralkodó vezető-
nek” címkézünk valakit, mind pedig

az, ha nem vesszük észre, amikor egy
lelki vezető szellemi szinten zsarol.
Holott ez keresztény közösségeken be-
lül is létező, sokakat érintő, sokak szá-
mára mély sebeket okozó probléma,
amelyről nehéz beszélni, hiszen aki er-
ről említést tesz, azt kockáztatja, hogy
„rossz kereszténynek” bélyegzik... 

E sorok írója számára mellbevágó
volt hallgatni a kerekasztal-beszélge-
tés lelkipásztor résztvevőjének szavait.
Heizer Tamás a kötet Nyolc ok, amiért a
hatalommániás embereknek könnyű dol-
guk van a keresztény közösségekben című
részével kapcsolatban a következőt
mondta: „A keresztények sokszor ide-
alizálják hitükön keresztül a valóságot,
és él az a meggyőződés a hívőkben,
hogy aki Isten embere – és ugye a lel-
kész az –, annak mindig világos látásá-
nak kell lennie, nem lehet bizonytalan.
Annak mindig erősnek kell lennie,
nem lehet gyenge. Őneki mindig min-
dent értenie kell, tudnia kell a megol-
dást. Sokan ezeket az irreális elváráso-
kat a lelkészek közül a sajátjukká te-
szik, elfogadják. És ez egyenesen tolja
bele őket abba, hogy megpróbálnak
minden helyzetben úgy jelen lenni,
ahogy ezeknek az elvárásoknak meg-
felel. És egy idő után el is hiszik. Ez
mindenképpen személyiségtorzító ha-
tású. A Szentírást a vezetés szempont-
jából olvasva úgy látom, ez, tudniillik
a gyülekezet irányítása, nem egyetlen
személyre szabott feladat, hanem csa-
patmunkának kell lennie. A megoldást
az jelenthetné, ha a lelkészképzésben
felhívnák a figyelmet mind az önisme-
ret fontosságára, mind pedig arra,
hogy ezek a csapdák, buktatók igenis
léteznek, ezért számítsanak rájuk, és
számoljanak velük” – emelte ki Heizer
Tamás.

Akkor is így van ez, ha akadnak
olyanok, akik úgy vélik, hogy a me-
nedzsment „az ördög műve”. Holott a
megelőzés, a torzulások kialakulásá-
nak megakadályozása nagyon fontos
(lenne). Mindezek fényében bátran el-
mondható: örvendetes, hogy megszü-
letett A Biblia négy vezetési alapelve című
kötet is. 

A kiadványokból például az is ki-
derül, mennyire fontos a vezetői atti-
tűd, habitus. Miként arra a beszélgetés
lelkész résztvevője utalt: „A vezetés,
ha jól gyakorolják, mindenképpen a
szeretet megnyilvánulása, és ez látszik
a szolgálatban, a hatalomgyakorlás-
ban, a felelősségvállalásban és a ke-
gyelemben.” 

Gazdag Zsuzsanna

Szeretve vezetni – a hatalommal élni


