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A héT igé je
„Legyetek tehát éberek, és szüntelen

könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek
mindazokból, amik történni fognak, és
hogy megállhassatok az Emberfia előtt.”
(Lk 21,36)

A héT gon do lA TA
Krisztus-váró időszakot élünk.

Azonban nem engedhetjük meg
magunknak, hogy mindent félreté-
ve kilépjünk a mindennapok forga-
tagából. Napra nap következik, ten-
nivaló tennivalót követ. Nemhogy
elcsendesednének körülöttünk a
dolgok, mintha minden még zajo-
sabbá, pergőbbé válna. Jó éberen és
szüntelen könyörgések között élni
az életet. Hiszen mindaz, ami körül-
vesz bennünket, annyira el tudja ne-
hezíteni a szívet. Mámorítóvá tud
válni a szüntelen pörgés, meg tud
részegíteni a sokszor csupán álsá-
gos csillogás, képesek megterhelővé
válni a megélhetéssel együtt járó
gondok. Mi jellemzi a napjaidat?
Van időd Isten számára? Engeded,
hogy a hétköznapokról magára for-
dítsa a figyelmedet? Mit veszel ész-
re a körülötted lévő történésekből,
Isten munkájából? Szánj időt ezekre
a kérdésekre! De ne csupán gondol-
kodj, hanem úgy csendesedj el
imádságra, hogy engeded, Isten ad-
ja meg a válaszokat a kérdésekre!
(Hajnal Zoltán)

A héT gyAkorlATA
Naponta többször figyeld meg,

lelked nyugodt-e! Ha azon kapod
magad, hogy nyugtalanság ébred
benned, vagy nyugtalanságod nő,
akkor keresd meg az okát. Aztán ke-
ress olyan helyet, ahol ismét csendet
tudsz teremteni lelkedben!

A héT imájA
Uram Jézus Krisztus, te, aki sokszor

elvonultál az emberek elől, hogy Atyád-
dal legyél egyedül, taníts meg engem is
arra, hogyan találjam meg szívemben az
Atyával való egyedüllét helyét! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóA decemberi készülődés egyik
legnagyobb feladata, hogy legyen tü-
relmünk várni. Korunk egyik kompe-
tenciahiánya a várakozásra való kép-
telenség. A gyors kielégülés és kielé-
gítés, továbbá a perspektíva hiánya
mérhetetlen bajokat okoz a társadalom
minden dimenziójában. A szituációs
etika és a gyors döntések kísértése óri-
ási nyomás rajtunk, ezért tanulnunk és
tanítanunk kell a várni tudást, a várás
képességét.

A türelmetlenség nem csupán kel-
lemetlen érzés vagy másokkal szem-
beni kulturálatlanság. Sokkal több: az
élet igazi gazdagságának és mélységé-
nek hiányérzete és sokszor tagadása.
Egyedül a várakozás képes teljesen va-
lóságossá tenni az eseményeket, de az
embereket is. A várakozás nélküli be-
teljesedések és eredmények csupán a
dolgok felületét érintik.

Ady Endre frappáns és nagyszerű
verse ezért int bennünket így:

Tartsd magad,
Sors, Élet és Idő szabad
S ki várni érez, várni tud.

Várni tud,
Kinek ön-énje nem hazug
S nem hord össze hetet s havat.

Tartsd magad,
Mert most az a leggazdagabb,
Ki várni érez, várni tud.

A finn költő, Aaroo Helakoski Este cí-
mű gyönyörű verse már tanácsokat is
ad a várakozó lelkiállapot eléréséhez.

Ne túrd föl válaszért világok lomját
Légy te csak üres. És nyitott legyél.
Hagyd, hogy a titkok eljöjjenek hozzád
vagy eltűnjenek, mint a felhőcsordák,
ha átsuhan a fák fölött a szél,

s hagyd fényleni szemed, hagyd hogy a
fuvallat

éber percében érje tudatod.
Hangokat csupán a csend füle hallhat.
S mikor a lépcsőn halk léptek 

suhannak,
csak ki vár, annak ajtaja nyitott.

Jeremiás próféta siralmaiban fogal-
maz így (3,25): „Jó az Úr azoknak, a kik
várják őt; a léleknek, a mely keresi őt.” A
párunkkal, a barátunkkal vagy a csa-
ládtagjainkkal való kapcsolatot is csak
a másik utáni vágy, a másik várása és
keresése teszi csodálatossá.

A várakozás, ha reménytelen, a lé-
lek gyötrelme. A várakozás, ha csupán
reménykedéssel tölti a perceket, csak
drog lesz, aminek a hatását a realitás
széttöri majd egy pillanat alatt. Ha vi-
szont a várakozás valóságos remény-
nyel telíti magát, akkor úgy él, mint
aki számára a jövő jelen lévő valóság.
Mert az is annak, aki jól vár. 

„Meg kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a miénk” – írta Pilinszky
János. Gyerekkorunk tapasztalatából
indul tovább, amikor így fogalmaz:
„Az a gyerek, aki az első hóesésre vár
– jól várakozik, s már várakozása is fel-
ér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az,
aki hazakészül, már készülődésében
otthon van. Aki valóban tud várni, ab-
ban megszületik az a mélységes türe-
lem, amely szépségében és jelentésé-
ben semmivel se kevesebb annál, ami-
re vár.”

A jól várakozás maga az elérke-
zett jövő. Mint ahogy Isten országa
is elérkezett azok számára, akik jól
várják.

A szerk.

Tanuljunk meg várni!
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Az IKA Culinary Olympics
2016. október 22–25. között a szoká-
sos helyszínen, Erfurtban került
megrendezésre, ahol közel 800
egyéni kiállító, 32 nemzeti váloga-
tott, 20 junior nemzeti válogatott, 20
közétkeztetési csapat, 59 regionális
csapat, 85 gyümölcs- és zöldségfa-
ragó mérte össze tudását a követke-
ző kategóriákban: szakácsartisztika
(D1), cukrászartisztika (D2), sza-
kács díszmunka, cukrásztermékek.
Az Illéssy Sándor Baptista Gimná-
zium, Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskolából két egyéni versenyző,
szakoktató-tanár nevezett, s szak-
mai erejüket mutatja, hogy mind-
ketten érmekkel térhettek haza.

Ide eljutni azt jelentette, hogy túl
vannak egy hosszú felkészülésen,
hosszú-hosszú munkaórákon, jól és
néha kevésbé jól sikerült elemeken,
amiből kialakult az, amit letettek a
világ elé. A négy napon keresztül
zajló világversenyen a zsűri napon-
ta értékeli a bemutatott művészi al-
kotásokat.

Egy ilyen világverseny egyúttal
a szakmai továbblépés helyszíne is:
az új trendek, anyagok, technikák
megfigyelése, de a kötetlen szakmai
beszélgetéseken túl a kapcsolatépí-
tés színtere is. Egy pedagógus pe-
dig napi munkájában mindezeket
fel tudja használni.

Horváth Ferenc mesterszakács
idén először járt olimpián, ötfogá-
sos menüsora, többek között liba-
májból, kecskesajtból készült finger
foodjai (falatkái) elkápráztatták a
zsűrit. Tóth László pontosan ugyan-
azokat az ételeket készítette el, csak-
hogy tragantból (porcukor, víz és
zselatin keveréke). Mindketten na-
gyon megérdemelt bronzéremnek
örülhettek. 

Toldi Attila
igazgató

2016-ban is volt lehetőségük
egyházunk lelkipásztorainak Bala-
tonszemesen találkozniuk az éves
őszi lelkészkonferencián. Számom-
ra előrevetítette és megalapozta a
lelkipásztori találkozó hangulatát
az előtte levő országos hálaadó is-
tentiszteleten átélt csoda, hogy kö-
zel ezer ember állt fel a megtérésre
való felhívásra válaszul. 

November 7-én, hétfőn közös
ebéddel kezdődött a konferenciánk,
majd összegyülekezve hálaadó ima-
közösségben köszöntük meg többek
között a vasárnap átélt csodát és
azt, hogy húszéves a Baptista Szere-
tetszolgálat. A konferenciánk első
fontos témáját Durkó István, egyhá-
zunk missziói igazgatója tárta
elénk, amelyben a lelkipásztorok to-
vábbképzésének szükségszerűségét
járta körül. Az előadás után kiscso-
portos megbeszélésen egységes vé-
leményre jutott a lelkipásztori kö-
zösségünk, ami a közös értékelésen
kiderült: szükség van a lelkipászto-
ri továbbképzésre, és alig várjuk,
hogy megvalósuljon. A hétfő este
zárásaként a vacsora után közös is-
tentiszteleten bizonyságokat hall-
hattunk azoktól a testvéreinktől,
akik megjárták a Szent Jakab-utat,
az El Caminót (Révész Lajos és Tóth
Krisztián), majd Boros Dávid, a József
Utcai Baptista Gyülekezet lelkipász-
tora buzdított minket a Istentől való
látás átvételére.

November 8-án, kedden délelőtt
mint egy prófétai üzenet hasított be-
lénk: „Vagy pünkösd, vagy halál.”
A mi Urunk Jézus Krisztus Kovács
Géza bácsit használta fel, hogy szem-
besítsen bennünket: „karizmatikus
reformációra” van szüksége egyhá-
zunknak. „Lelki ajándékok pedig
vannak” című előadása rámutatott,

hogy vagy felébredünk szellemileg,
és kívülről jövő megtérések lesznek
egyházunkban, vagy szépen elsor-
vadunk. „Igazi megtéréseket csak a
Szentlélek adhat.” Hiába a társadal-
mi szerepvállalásunk, ha nem a
Szentlélek által vagyunk vezetettek,
hiábavalóság minden ténykedé-
sünk. Isteni erő és a Szent Szellem
megnyilvánulásai a kegyelmi aján-
dékok. Nemcsak vannak karizmák,
hanem megjelennek a Szentlélek ál-
tal vezetett emberek és gyülekeze-
tek életében. „Az első keresztények-
nél általános igény volt, hogy a
Szent Szellem betöltse őket és aján-
dékokat kapjanak.” A karizmák he-
lyes motivációja az Isten szeretete,
ha karizmákról beszélünk, nem me-
hetünk el a szeretet himnusza mel-
lett. Isten kinek-kinek ahogyan
akarja, úgy osztja a lelki ajándéko-
kat, ugyanakkor törekedjünk a pró-
fétálásra. Kovács Géza bácsi üzene-
te után Paróczi Zsolt szigetszentmik-
lósi baptista lelkipásztor beszélt
egyházunk Szentlélekről való állás-
foglalásáról, és hogy szükségünk
van az isteni harmadik személyre.
Az előadások után kiscsoportokban
beszéltük meg a hallottakat, majd
megosztották a csoportok, mire ju-
tottak a beszélgetésükben. Délután
lehetőség volt sportolásra, fórumbe-
szélgetésre. A keddi napot is isten-
tisztelettel zártuk. Révész Lajos szé-
kesfehérvári lelkipásztor testvér
buzdított minket az Efezusi levél
második fejezetéből. A szolgálatá-
ban beszélt Charles Loring Brace hu-
szonhat éves lelkipásztorról, akit Is-
ten felhasznált, hogy az 1850-es
évektől a New York-i árvákat meg-
mentse. Hatalmas nyomorban élő
gyerekek, akik patkányhúson és tol-
vajlásból éltek, akiken ha mindenki

A novemberi országos lelkipásztori
konferenciáról

illéssys sikerek az erfurti
gasztronómiai olimpián
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November 6-án, vasárnap dél -
után, egy fárasztó hét után tudato-
sodott bennem, hogy másnap kez-
dődik az országos lelkipásztori
konferencia Balatonszemesen. Első
felindulásomban még nem annyira
repestem az örömtől, holott már ko-
rábban jelentkeztem az alkalomra,
de tudtam, hogy ez egy kihagyhatat-
lan és különleges alkalom lesz. Gon-
doltam magamban: „Baptista lelki-
pásztorokkal több napot eltölteni
nem lehet bármikor – itt nem első
embernek kell lennem, hanem lehe-
tek az, aki vagyok: szolgatárs, sors-
társ, volt évfolyamtárs vagy éppen
csapattárs.” Sokat gondolkoztam

azon, hogy ha egy momentumot kel-
lene kiemelnem a háromnapos kon-
ferenciából, vajon mi lenne az. A sok
értékes tanítás és bátorítás között
rögtön az elején Varga György és
missziói igazgatónk, Durkó István
beszélt a lelkipásztor fejlődéséről és
annak fontos fázisairól. Varga test-
vér többek között felvázolta azt is,
hogy az ember életében bekövetkez-
het 40-45 éves kor között egy
életközepi válság. Én ebben az év-
ben töltöttem be a negyedik X-et, és
elkezdtem azon gondolkodni, hogy
most milyen stádiumban van az éle-
tem. Nem érzem magamat még vál-
ságban, és nem is törekszem rá, de
az idő vasfoga senkit sem kímél,
ezért fel kell készülni a mélypontok-
ra is. A konferencia abban erősített
meg, hogy nem kell egyedül elszen-
vednünk életünk mélypontjait. Kap-
csolódjunk be ezekbe a nagyszerű
alkalmakba, tanuljunk egymástól,
építsük egymást, hívjuk segítségül a
Mindenható megújító erejét. Előfor-
dulhat válság az életünkben és a
szolgálatunkba is, de ezt ne a kiégés
kövesse, hanem a megújulás.

Milánkovics Dániel

át is lépett, a mi Urunk nem. Isten-
nek volt egy terve, hogyan mentse
meg ezeket az árvákat. Istentől egy
szellemi látást kapott Charles, hogy
rakja fel az árvákat a Nyugatra me-
nő vonatra, és aki szeretne örökbe
fogadni gyermekeket, csak menjen
ki az állomásra. Mire a végállomás-
ra ért a vonat, már az összes árvát
örökbe fogadták. 1850-től 1929-ig
járt az árvák vonata, és ez alatt a
hetvenkilenc év alatt százezer árva
talált új otthonra. Révész testvér ar-
ra mutatott rá a személyes példájá-
ból és az árvák vonatának történeté-
ből, hogy Isten akar mutatni olyan
embereket az életünkben, akikkel
törődnünk kell.

November 9-én, szer-
da délelőtt Pafkó Tamás
debreceni lelkipásztor
vezette az imaáhítatot.
Felemelő volt a közös
éneklés és imádkozás.
Mészáros Kornél testvér,
egyházunk főtitkára je-
lezte felénk, hogy míg a
lelkipásztori közösség
szellemileg épült, sok
minden zajlott a világ-
ban: sikertelen alkot-
mánymódosítás és ame-
rikai elnökválasztás. 

Kicsit megtapasztalhattuk ez
alatt a három nap alatt, milyen ne-
héz lehetett a tanítványoknak a
megdicsőülés hegyéről lemenni a
völgybe. Úgy hiszem, hogy azok a
testvérek, akik odaszánták az idejü-
ket, és eljöttek erre a konferenciára,
sokkal többet kaptak lelkileg, mint
azt gondolhatták előre. Hálás va-
gyok, hogy részt vehettem ezen a
különleges alkalmon. 

És nagyon köszönöm a lelki-
pásztori kar nevében a Balatonsze-
mesi Baptista Gyülekezet áldozatos
szolgálatát, hogy mind testileg,
mind lelkileg épülhettünk.

Lados István 

Szemesről személyesen

2016. november 13-án köszön-
töttük Nagy Zoltánt és feleségét 50.
házassági évfordulójuk alkalmából. 

Pető Albert lelkipásztor a 18. zsol-
tár 29. versétől olvasta a következő
igeverseket: „Mert te gyújtasz nekem
mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem
Istenem a sötétségben. Az Isten útja tö-
kéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa
mindazoknak, akik hozzá menekülnek.”
A mi útjaink nem mindig tökélete-
sek. De van egy hűséges Istenünk,
aki mindig tökéletes. A tőle kapott
mécsessel világíthatom át életemet,
Istennel való kapcsolatomat, családi
életemet. Kívánjuk, hogy a követke-
ző éveket is a mindenható Úrral
töltsétek. A testvéreinkért való
imádság után az énekkar elénekelte
kedves éneküket: Isten hord karja-
in... Kívánjuk, hogy életük további
szakaszában is megtapasztalják ezt
a nagyszerű igazságot!

Kövesdi Anikó

50 éves házassági évforduló

Le gyen ott ho ná ban a Bé ke hír nök! 
Csoportos előfizetés:

éves 8100 Ft
féléves 4900 Ft

Egyéni előfizetés:
éves 9400 Ft
féléves 5500 Ft

Egyéni külföldi havonta postázva:
EU-tagországokba 17 200 Ft
EU-n kívül 21 700 Ft

Egyéni külföldi hetente postázva:
EU-tagországokba 32 000 Ft
EU-n kívül 38 000 Ft

A 2017-es előfizetések legkésőbb
2016. december 19-ig rendezhetők a
gyü le ke ze ti irat ter jesz tő kön ke resz -
tül vagy a 11706016-22163851 csekk -
szám lán a ki adó hi va tal ban (1068
Bu da pest, Ben czúr ut ca 31.). 

Te lefon: 0620/886-0445. 
E-mail: szabo.agnes@baptist.hu. 

A BékehÍrnÖk
2017. évi elõfizetési díjai

Macher Tivadar, Durkó István, Papp János,
Heizer Tamás

Varga György
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Őrbottyán és Aszód baptista
gyülekezeteinek pengetős zene -
kara kedves meghívást kapott ez
év őszén a Bükk hegység egyik
kis falujába, Bekölcére. Az ottani
baptista gyülekezet szeptember
27-i hálaadónapjára várta zene-
karunkat egész napi szolgálatára
és testvéri találkozóra.

A szép napsütéses őszi vasár-
napon a kora délelőtti órákban
megérkezve a falu főútján köny-
nyen megtaláltuk a szép, modern
kis baptista imaházat, amelyet
örömmel töltöttünk meg ezen a
délelőttön a helyi testvérekkel
együtt.

Először hangszereinket kellett
felhangolnunk, amelyekkel az -
után az összevont pengetőszene -
kar már az istentisztelet kezdése
előtt hálára és örömre hangolta
az ünneplő gyülekezetet. A kör-
zet fiatal lelkipásztora, Győri Gá-
bor köszöntése után sorra csen-
dültek fel a többnyire régebbi, de
sokunk által jól ismert és kedvelt
hálaadó énekek és zeneszámok.
Zenekarunk egyik lelkes tagja,
Petrik Ádámné testvérnő bizony -
ság téte lében könnyek között em-
lékezett vissza arra a csodálatos
időszakra, amikor lelkipásztor
férjével itt, az akkori lénárddaró-
ci körzetben szolgáltak. Ugyan-
csak a gyülekezet, illetve körzet
lelkipásztora volt korábban Plank
József testvér is, aki ezen a napon
az igeszolgálatot végezte közöt-
tünk, és szintén szívesen emléke-

(Folytatás a következő oldalon)

Zenés hálaadónap
Bekölcén

A Magyar Evangéliumi Szövet-
ség – Aliansz elnöksége 2016. no-
vember 14-én tartotta soron követ-
kező tanácskozását Cinkotán az
Evangélikus Missziói Központban.

Az elnökségi megbeszélésen D.
Szabó Dániel tiszteletbeli elnök, dr.
Kovács Géza tiszteletbeli elnök,
Szeverényi János elnök, Horváth Ist-
ván főtitkár, Dani Eszter alelnök,
László Viktor alelnök, dr. Mészáros
Kálmán alelnök, Kapocs Attila kül -
ügyi titkár vett részt. (Szuhánszky T.
Gábor alelnök kimentését kérte.)

Az ülés kezdetén Mészáros Kál-
mán Pál apostol szavaival bátorí-
totta a részvevőket az evangélium
elkötelezett hirdetésére és Isten or-
szága igazságainak meghátrálás
nélküli képviseletére az 1Korinthus
2,1–5 alapján.

Ezt követően Szeverényi János és
Horváth István számoltak be az Eu-
rópai Aliansz Portugáliában megtar-
tott közgyűléséről. Az európai ta-
nácskozás középpontjában a mene-
kültválság és a keresztényüldözés
drámai kérdései álltak. Ennek meg-
oldásában a tagországok, köztük
természetesen a magyarországi
evangéliumi keresztények aktívabb
segítségét is várják a jövőben.

László Viktor az „Ez az a nap!”
rendezvényiroda által a Budapest
Kongresszusi Központban meg-
szervezett ’56 él! című emlékmű-
sorról számolt be, amelynek na-
gyon komoly pozitív visszhangja
volt úgy a mintegy kétezer résztve-
vő részéről, mint a médiában és a
kormányzatban egyaránt. Ezen a
rendezvényen az Aliansz vezetői
közül D. Szabó Dániel, Mészáros

Kálmán és László Viktor is felszó-
laltak.

A BalatonNET ez évi tapasztala-
tairól, jövő évi terveiről, valamint
az Aliansz Nyári Szabadegyetem
(BalatonNET plusz) elképzeléseiről
Kapocs Attila számolt be.

Javaslat hangzott el egy 2018
nyarától induló, a BalatonNET prog-
ramcsaládjába illő szakkonferencia
indítására nézve Aliansz Nyári Sza-
badegyetem néven, ahol teológus-
hallgatók, lelkészek, misszóvezetők
kapnának gyakorlatias képzést a ve-
zetéselmélet, a lelki formálódás és a
missziológia területén.

A jövő évi programok között szó
esett az Aliansz-imahét január 8-án
17 órakor tervezett országos meg-
nyitó istentiszteletéről, amit a Kis-
celli utcai Metodista Központ kápol-
nájában szeretnénk megtartani.

A tavasz folyamán „Európa jövő-
je – a jövő Európája” címmel teológi-
ai műhelyt szervezünk Piliscsabán
február 21–én. A tavaszi elnökségi
ülésünket pedig Egerszalókon tarta-
nánk meg március 20–21-én.

Az Aliansz 2017. évi közgyűlé -
sét előreláthatóan május 2-án tart-
juk meg a Szilágyi D. téri Reformá-
tus Egyházközség közösségi termé-
ben.

Dani Eszter záró igei gondolata-
ival és imaközösséggel fejeztük be
tanácskozásunkat.

Legyen Isten gazdag áldása a
Magyar Evangéliumi Szövetség
(Aliansz) további szolgálatán! Soli
Deo gloria!

Dr. Mészáros Kálmán
a Magyar Evangéliumi Szövetség

alelnöke

Ülést tartott a Magyar Evangéliumi
Szövetség elnöksége

A bekölcei imaházban

Kapocs Attila, Mészáros Kálmán, Kovács Géza, Horváth István, Dani Eszter, 
László Viktor, D. Szabó Dániel és Szeverényi János
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zett vissza a bekölcei testvérekre.
A bőséges és finom közös ebéd
után délután tovább folytatódott
a hálaadónap a helyi, szintén
modern és barátságos művelődé-
si ház nagytermében, amelyet
szépen megtöltöttek a falubeliek
és a körzetből érkezett testvérek.
A terem színpada sem maradt ki-
használatlanul, melyen jól elfért
a 20 tagú pengetőszenekar.

Örültünk, hogy a helyszínen
a közeli Fedémesről is csatlako-
zott hozzánk egy fiatal, iskolás
mandolinos lány, aki velünk
együtt vidáman és boldogan
pengette a húrokat, dicsőítve az
Urak Urát, ezzel is kifejezve há-
lánkat.

Bekölce polgármester asszo-
nya meleg szavakkal köszöntötte
az ünneplő gyülekezetet, és öröm-
mel hallgatta ő is az összevont
pengetőszenekar szolgálatát.

Ezen a délutáni hálaadó isten-
tiszteleten ismét Plank testvér
szólta az ige üzenetét. A körzet
testvérisége Lénárddarócról, Ózd -
ról, Fedémesről és a helyiek bi-
zonyságtételekkel, alkalmi ver-
sekkel és énekszolgálattal társul-
tak a pengetőszenekar lelkes
szolgálatához. A népes gyüleke-
zet együtt zengte és énekelte a ze-
nekarral: 

„Ó, hála az Úrnak, zengjünk
néki hát!”

Köszönet ezért a szép napért
a maroknyi kis gyülekezetnek,
tagjai szeretetteljes áldozatkész-
ségének és az egész körzetnek.   

Rottenhoffer Sándor

(Folytatás az előző oldalról)

Az Úr 2016. esztendejének október
23-i napján két izgatott bemerítkező si-
etett a Szappanos Utcai Baptista Ima-
ház felé. Úgy mentek, hogy tudták,
többé nincs visszaút. 

Az istentisztelet elején a fehérruhá-
sok a velük ünneplők elé állva tettek
bizonyságot a Jézus Krisztussal való
találkozásukról. 

Lukács Anita keresztény családban
már kiskorában hallott Istenről, jobbá-
ra a dédnagymamájától. Eltávozása
nagy űrt hagyott családja életében,
amit az Istentől való eltávolodás is kö-
vetett. Becsületes, jósággal felövezett
életére tekintve sose értette, hogy mi-
ből kellene megtérnie. Ez év nyarán
hatalmas veszteség érte, melynek kap-
csán rádöbbent, hogy eddigi életével
miként bántotta Azt, ki őérte adta a Fi-
át. Megvallva bűneit hálával köszönte
meg Isten mindent fölülmúló kegyel-
mét és szeretetét. Sok támadás cél-
pontjává válva, Istenben bízva küzdött
kitartóan a hitért. 

Kedves Enikő sok éven át kutatott
válaszok után. Egy televíziós műsor-
ban hallott olyan fogalmakról, ame-
lyek egyre közelebb terelték Jézushoz.
Gyülekezetkeresése eredménytelen-
nek bizonyult, ám egy nap Isten villa-
mosra szállt és megszólította egy test-
vér képében, s általa mutatta meg ne-
ki, hogy merre tovább. Így érkezett
haza a gyülekezetbe, ahol megmara-
dását sok harc nehezítette meg. A test-
véri közösség segítette a hit útján és a
nehézségek legyőzésében is. Küzdel-
mei során ránehezedett bűneinek sú-
lya, s Isten egyszavas felelete választ
adott mindenre. Rádöbbent, hogy Is-
ten mentette meg őt, és Fiát elküldve a
legnagyobb áldozatot hozta érte s min-
denkiért.

A bemerítés szolgálatát Pető Albert
lelkipásztor végezte. Nemcsak a fehér
ruhák lettek még fehérebbé, hanem az
óember is eltemettetett a víz alatt, s új
emberré lettek. Isten egyik csodálatos
titka ez. Csak víz és kegyelem. Ennyi-
re egyszerű Istennek. Nem kell hozzá
több. Víz és kegyelem. 

Révész Dániel ifjúsági lelkipásztor
hirdette Isten igéjét Lukács evangéliu-
ma 3. fejezetének 4–6. versei szerint.
Minden kezdet nehéz – tartja a mon-
dás. Ám hogy minden kezdet tisztáta-
lan is, már nem olyan nyilvánvaló. Pe-
dig az. Tisztátalan, hiszen az első
Ádám óta minden ember már Istentől
elszakadt állapotban születik, ami a
bűn definíciója. Megmenteni és átfor-
málni akar mindenkit Isten, ha enge-
dünk neki. Elhangzott, hogy tévely-
gők azok, akik azt hiszik, hogy gyü-
mölcstelen életük Istennek tetsző élet.
A vámszedők félszívű életet élők, kik
attól való félelmükben, hogy Isten
meglopná őket, inkább a maguk javá-
ra élnek. A katonák pedig egy sebzett,
üres élet boldogtalanjai. Az evangéli-
um üzenete, hogy meg lehet térni egy
szerető Istenhez, aki már kétezer évvel
ezelőtt elindult értünk a második
Ádám személyében. Jézus helyreho-
zott mindent a kereszten, sőt, feltáma-
dása árán a legjobbat adta. Kiemelte a
tényt, hogy csak Jézus Krisztus lett fel-
hatalmazva a teljes szabadítás jogával.
Az ő szabadító ereje teheti tisztává a
tisztátalan kezdeted, ha te is akarod. 

Bemerítkezett, tisztává lett testvé-
reink! Hálásak vagyunk Istennek éle-
teteket átformáló kegyelméért, és kí-
vánjuk, hogy teljes szíveteket odaszán-
va maradjatok meg Jézus Krisztusban,
aki az út, az igazság és az élet! Isten le-
gyen veletek!  Kallos-Balogh Dóra

Víz és kegyelem – bemerítés

A művelődési ház színpadán



Idén harmadjára szervezte meg a
Bétel Baptista Gyülekezet Csantavé-
ren (Vajdaság) ezt az alkalmat, ahol
szerbiai, magyarországi és romániai
fiatalok saját nyelvükön, saját ízlé-
sük szerint szívhatták magukba Is-
ten gondolatait. A konferencia októ-
ber 29-én volt. 

Reggel, amikor beléptünk a te-
rembe, legelőször a közvetlenség, a
családias hangulat fogott meg. A fő-
szervezők, Kosányi Tamás és Debóra,
úgy köszöntöttek bennünket, mint-
ha mi lennénk a díszvendégek, pe-
dig akkor még nem is ismertük egy-
mást. 

Tanulságos élmény volt megfi-
gyelni a nap során, hogy bár kevés
hívő fiatal van a Vajdaságban, mégis
milyen összetartóak és mennyire
szeretik egymást. A közvetlenséget
az is bizonyította, amikor a tanítás
közben az előadóhoz, Petyár S. Ló-
rándhoz rohant a gyermeke azzal az
indokkal, hogy keverje meg a teáját. 

A dicsőítés nagyon megérintett
az egyszerűsége miatt. Lehet, hogy
nem volt a legmodernebb a hang-
technika, mégis teljes szívvel dicsőí-
tettek a fiatalok. Külön élmény volt,
hogy dicsőítés közben hallottam a
körülöttem levők hangját is, ahogy
magasztalják az Urat. 

Az egyik résztvevő, Nyúl Sára így
fogalmazott:

„A nap folyamán sokszor meg-
vallottuk: 

»Amíg dal lesz ajkunkon, hirde-
tem, hogy él az Úr!«

Ez a gondolat nagyon erősen
megmaradt bennem. Mert néha arra
gondolok, milyen jó lenne beköltöz-
ni egy keresztény Kánaánba, ahol él-
vezhetném, hogy kijövök a szomszé-
dokkal, nem kell állandóan magya-
rázkodnom minden lépésemért,
ahol csak »simán« vagyok keresz-
tény. De valamiért Isten Szerbiát
préselte be a szívembe, és bár sokat
kapálódzom ellene, érzem, hogy
maradnom kell. Mert neki számíta-
nak azok az emberek, akik itt téblá-
bolnak velem együtt. És bár leg-
többször arra gondolok, hogy ez a
maradás nehéz lesz, meg szegény
gyerekeimnek lesznek-e vasárnapi
iskolás társaik, itt az Isten még akar
szeretetet adni, és engem is itt akar
szeretni meg használni.

Ezért jó időnként az, ha ez a ki-
csiny nyáj összeverődik, és egymás
életében csodáljuk Istent közelről.
Nagyon közelről, olyan közelről,
amennyire csak lehet.”

Muzslai-Bízik Bencze

Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Napi szinten sok fiataltól ka-
pok levelet: általában segítségké-
réseket, tanácskéréseket, imaké-
réseket fogalmaznak meg ben-
nük. Ritkábban kapok olyat,
amilyen nemrég érkezett. 

Ebben azt kérdezi fiatal bará-
tom, tudnék-e vele hetente talál-
kozni, Bibliát olvasni, ugyanis
szeretné jobban megismerni Is-
ten igéjét. 

Melegség és hála töltötte el a
szívem. Hogyne találkoznék ve-
le?!? Hisz ez az egyik legjobb ré-
sze a munkámnak! A Szentírást
olvasni, tanulni, kutatni. S ha ezt
ráadásul egy olyan fiatallal tehe-
tem, aki választ keres életbe vá-
góan fontos kérdéseire, és ehhez
a legjobb forráshoz nyúl – az
számomra ünnep. 

Bárcsak minél több ilyen fia-
tal, középkorú és szépkorú len-
ne, akik szomjaznak Isten beszé-
de iránt, és ha nem értenek vala-
mit, akkor mernek segítséget
kérni! Lehet, hogy akihez fordul-
nak, az sem érti. Nem gondolom
magamról, hogy én vagyok eh-
hez a tökéletes személy. De azt
igen, hogy nagy örömmel fogom
vele együtt olvasni a Bibliát (il-
letve ez már zajlik is), és hálás
vagyok, hogy együtt kutathatom
az Írásokat egy újabb embertár-
sammal. 

Erről Fülöp és az etióp kincs-
tárnok jut eszembe (ApCsel
8,26–40). Az evangélista enge-
delmeskedett Istennek, a főko-
mornyik meg fel merte tenni a
kérdéseit. Ennek eredménye egy
újjászületett élet lett. 

Azért imádkozom, hogy mi is
lássuk meg a hasonló helyzete-
ket, és Isten adjon nekünk böl-
csességet, szeretetet, örömet, ki-
tartást az ilyen beszélgetések-
hez. 

Muzslai-Bízik Bencze
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A csantavéri ifjúsági 
konferencián voltunk 

Váratlan kérés 
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wÖnálló, 40 m2-es, gázfűtésű, 1,5
szobás, bútorozott konyhás kis la-
kás (fürdő- és WC-helyiséggel) azon-
nal beköltözhetően hosszú távra ki-
adó a XIII. kerület Béke út és Gyön-
gyösi út sarkán. Tel.: 06-20-5749583.

h i r d e T é S

w December
4-én, vasárnap
17 órakor az
Újpesti Baptis-
ta Harangzene-
kar és az An-
dor Ilona Bap-
tista Zenei Ál-
talános Iskola
n ö v e n d é k e i
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.

w December 4-én, 17 órakor a
Wesselényi Utcai Baptista Gyü-
lekezet adventi zenés áhítatot
szervez (Budapest VII., Wesselé-
nyi u. 53.), mely a karácsonyt
megelőző forgatagban minőségi
időt kínál arra, hogy a hamaro-
san születésnapját ünneplő Sze-
mély felé forduljunk. 

Ez évben egy szimfonikus ze-
nekarral és nagyszerű hegedű-
művésszel kiegészülve csendül-
nek fel karácsonyi dallamok
klasszikus és modern feldolgo-
zásban. Ezúttal sem hiányozhat a
társművészeti kitekintés: „Betle-
hemi csoda az építészet nyel-
vén”. Az áhítaton a József utcai
és a Wesselényi utcai gyülekezet
összevont énekkara szolgál. Az
alkalmat követően kötetlen be-
szélgetésre is lehetőség nyílik tea
és sütemény mellett.

Programajánló

Clifford Burton Barrows (1923. ápri-
lis 6. – 2016. november 15.) korábban
a Billy Graham Evangelizációs Társa-
ság programigazgatója volt. Ő volt
Billy Graham evangelizációs szerveze-
tének 1949 óta a legismertebb tagja. A
hetente megtartott Döntés órája című,
Grahammel közösen vezetett rádió-
programok ének-zenei vezetésében
éppen olyan otthonosan mozgott,
mint a több ezer fős evangelizációs al-
kalmak kórusainak vezénylésében. 

Barrowst 1944-ben avatták baptis-
ta lelkipásztorrá, majd 1945-től asz-
szisztens lelkészként szolgált Minne-

sotában a Szt. Pál Baptista Templom-
ban. Később Barrows csatlakozott
Graham világevangelizációs prog-
ramjához.

1970-ben egy közös filmet készí-
tettek Cliff Richard brit popénekessel.
A film egy szentföldi zarándoklat
kapcsán nyújtott áttekintést a bibliai
eseményekről a helyszínen. A filmet
Graham produkciós cége, a World
Wide Pictures készítette.

Magyarországon is járt Billy Gra-
hammel együtt 1977-ben, 1982-ben és
1989-ben. Mindhárom alkalommal ő
volt Billy Graham evangelizációs

kampányának zenei és prog-
ramigazgatója, a három ese-
mény közül a Népstadionban
100 000 részvevővel megtartott
alkalom volt a legemlékezete-
sebb.

Első feleségét, Wilma „Billie”
Newellt 49 évi házasság után,
1994-ben veszítette el. 1995-ben
újból megnősült, és Ann Prince-t
vette feleségül, akivel 21 esz-
tendeig éltek együtt.

Barrows régi munkatársá-
val, George Beverly Shea énekes-
sel együtt alkották Billy Gra-
ham legszorosabb munkatársi
közösségét egészen 2016. no-
vember 15-én, 93 éves korában
bekövetkezett haláláig. 

Mészáros Kálmán

IN MEMORIAM: CLIFF BARROWS (1923–2016)

A három jóbarát: Cliff Barrows, Billy Graham 
és George Beverly Shea (1987)

Emlékezetes találkozás: Cliff Barrows és fe-
lesége, Ann Prince a Samford University,
Birmingham/USA kápolnájában (2002)
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A hónAP igéje
„Mindenekelőtt az egymás iránti

szeretet legyen kitartó bennetek, mert a
szeretet sok bűnt elfedez.” (1Pt 4,8)

A hónAP gondolATA
Mi lehetne kézenfekvőbb leírása

a közelgő ünnepeknek, mint a „sze-
retet légköre”? Noha napjainkban
egyre nehezebb erre összpontosíta-
nunk, hogy ez a cél valósuljon meg
a fényár/ajándéközön/roskadozó
ünnepi asztal/tip-top lakás eszmé-
nyített ideája helyett. A céltévesztett
kirakatbirodalom megvalósításáért
folytatott ünnepi hajsza a fő felelőse
lehet a veszekedéseknek, a pattaná-
sig feszült, szeretetet nélkülöző han-
gulatnak. Ez azonban csak az egyik
oldal, amely azokat érinti, akiknek
megadatik, hogy nagy családban,
rokonsággal töltsék el ezt az idősza-
kot. Sokakban talán fel sem merül,
hogy körülöttük nem mindenki
ilyen szerencsés. Egyedülálló isme-
rőseink számára nem a karácsonyi
vacsora menüje és a kinek mi kerül-
jön a fa alá a legégetőbb kérdés
ilyenkor. Akiket belülről éget vala-
mi mély, kimondatlan kétség és
üresség: hogyan élhetnék át, kivel
osztozhatnának a szeretet légköré -
ben és meddig tart még ez a hiány,
ha egyáltalán véget ér? Ők nemcsak
a szentestét, de sokszor az év egész
utolsó hetét kilátástalan elszigetelt-
ségben töltik. Tehetünk az érdekük-
ben: ha tudatosan átgondoljuk, ho-
gyan enyhíthetnénk magányukon
ebben a számukra nehéz, fájdalmas
ünnepi időszakban, igyekezhetünk
őket is bevonni a szeretet légkörébe. 

A hónAP kérdéSei
Kitart-e a szeretetünk a szeretet

ünnepéig? Mit tehetünk ezért? Ké-
pesek vagyunk saját megszokott
környezetünkön túllátni és törődni
másokkal? Mit jelent számunkra,
hogy a szeretet sok bűnt elfedez? 

A hónAP imájA
Atyánk, kérünk, tölts be bennünket

szereteteddel, hogy ezáltal képesek le-
gyünk egymást kitartóan szeretni csalá-
dunkon belül és azon kívül is. Ámen. 

2016 az érTékek éve
decemberi témája: 

értékünk: a szeretet
légköre

Hálás szívvel olvastam ezeket a
számomra kedves igéket az Áhítatból
szeptember 6-án: „Ezt mondja az Úr:
rendeld el házadat, mert meghalsz és meg
nem gyógyulsz! És Ezékiás a falnak for-
dulva könyörge az Úrnak és monda: Ó,
Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előt-
ted jártam... és sírt Ezékiás keservesen.”
(Ézs 38,1–3) „Hallottam imádságodat, lát-
tam könnyeidet, íme, még napjaidhoz ti -
zen öt esztendőt adok.” (5. v.)

Ezeket az igéket éltem át 46 éves
koromban, és soha nem felejtem el!
Hála az Úrnak – ma 90. évemben já-
rok. Súlyos nőgyógyászati műtétem
volt. Nagyon beteg voltam. Az orvos
nem biztatott, csak ujjával fölfelé mu-
tatott. Én is úgy tettem, mint Ezékiás,
arccal a fal felé fordultam, és keserve-
sen sírtam: „Uram, te tudod az én dol-
gaimat. Kérlek, könyörülj rajtam, mert

még szolgálatom van ezen a földön.
Édesanyám nővére, Magyar néni 70
éves, rám bízta magát, és én elvállal-
tam. Ágnes lányom most másodéves
hallgató az egri főiskolán. Csak annyi
időt kérek, Uram, amíg öreg nagyné-
német tisztelettel eltemettetem, és a lá-
nyomnak »kenyér« lesz a kezében.
Alázatos lélekkel kérlek, könyörgöm,
Uram, segíts rajtam! Gyógyíts meg!
Köszönöm, Uram, hogy bízhatom
benned. Hála érte!”

„Mert kegyelemből tartattok meg hit
által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka
ez.” (Ef 2,8) „Dicső Király az én Meg-
váltóm, segít, akárhová megyek, Cso-
dáiról tudok beszélni, Mindenki hadd
lássa meg...” (A Bárány dicsérete, 200) 

Az Úr áldja meg Testvéreimet!
Csőke Bertalanné

(Sajószentpéter)

hihetetlen történetek
kaptam még időt

Vízszintes: 1: A megoldás első része;
12: A görög ábécé 17. betűje; 13: A leg-
alsó fokozatba sorolt; 14: A tenger fe-
nekén megpihenő sűrű anyag; 16: Né-
met bolha; 17: Római 50; 18: Melléknév
röviden; 19: ÜSE; 21: Argentína autóje-
le; 22: Ennek a váltásaihoz viszonyítot-
ták éjszaka az időt a Újszövetségben;
24: A fickó része!; 26: A szabadba; 27:
Undorodó, rettegő; 29: Néma kebab;
31: János harmadik levelének címzett-
je; 32: Áron felesége; 35: Függőzár; 36:
Állóvíz; 37: A holnap előtti nap; 39: ...
Educationis – Mária Terézia oktatás-
ügyi rendelete; 41: Könnyűfém rövid

neve; 42: A megoldás
negyedik része

Függőleges: 1:
A megoldás második
része; 2: A -ről tolda-
lékpárja; 3: Üteg; 4:
Erdei növény (a
második magán-
hangzó ékezettel);
5: Fejléc része!; 6:
Fogadalom; 7: Nö-
vény alsó része; 8:
In ... – Igazából va-
lóban, latinul; 9: A
kolomp fele!; 10:
Ebben a völgyben
kövezték meg
Ákánt a honfoglaló
zsidók; 11: Gyorsan
eső; 15: Német fo-
lyó; 20: A megoldás

harmadik része; 23: Itt fogta el Nebu kad -
neccar Cidkijjá királyt Jeruzsálem el-
foglalása után; 25: Magyar zeneszerző
(Lajos); 27: Kicsit kiábrándul!; 28: Azo-
nos mássalhangzók; 30: A Dávid ellen
fellázadó Seba apja; 31: ...milliomos –
Oscar-díjas film; 33: ...-vidék – német
tartomány, mely az első világháború
után ideiglenesen Franciaországhoz
került; 34: Izrael első királya; 37: Milli-
liter; 38: Feltéve; 40: Igerag; 41: Rang-
jelző szócska

Összeállította: Asztalos Bogdán
A megfejtéseket december végéig 

várjuk a szerkesztőségbe.

keresztrejtvény


