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A hét igé je
„Nem lesz többé átok a városon,

hanem az Isten és a Bárány trónusa
lesz benne: szolgái imádják őt...” (Jel
22,3)

A hét gon do lA tA
Nem lehetséges, hogy átok le-

gyen ott, ahol nem az én, hanem
az élő egy igaz Isten van a közép-
pontban. És hol máshol lenne Is-
ten-központúság, mint ott, ahol a
megfeszített és feltámadt Krisztus
dicséretét zengi minden?

(Nemeshegyi-Horvát György)

A hét gyAkorlAtA
El akarod kerülni az átkot? Ke-

resd az örömöt ott, ahol Isten di-
csőségét a megfeszített és feltá-
madt Krisztus által nyeri el!

A hét imájA
Könyörülj rajtam kegyelmeddel,

Istenem, töröld el hűtlenségemet
nagy irgalmaddal! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Hetiútmutató

Egyházunk Országos Tanácsának
döntése alapján az ez évi karácsonyi
célgyűjtésünkkel a kiskunfélegyházi
baptista missziót támogathatjuk. A
következőkben egy személyes hang-
vételű beszámolón keresztül nyerhe-
tünk bepillantást kiskunfélegyházi
testvéreink lelki életébe.

A feleségemmel 1996-ban házasod-
tunk össze és költöztünk Kiskunfél -
egyházára. Ebben az időben nem volt
evangéliumi gyülekezet a városban,
ezért Kunszentmiklósra jártunk egy
másik, kicsi egyház helyi gyülekezeté-
be. Ott volt azonban a vágy a szívünk-
ben, hogy a saját városunkban is le-
hessen hirdetni az evangéliumot. Isten
segítségével 1999-ben kezdődtek el az
első összejövetelek még a saját laká-
sunkon. Nem egyházi kezdeménye-
zésre történt mindez, hanem Isten Lel-
kének a vezetése által. Az évek alatt
néhányan megtértek, és mint kis szór-
vány éltük az életünket. Egyházi kez-
deményezésre 2004-ben imaház építé-
sébe kezdtünk úgy, hogy a gyülekezet
tagjainak száma 4 fő volt. Hihetetlen
testvéri összefogással,
Isten vezetése alatt há-
rom év alatt sikerült az
építkezést befejezni, és
2007-ben megnyitottuk
az imaházat úgy, hogy a
költségvetés 70%-át a
gyülekezet, illetve a vele
szoros kapcsolatban álló
testvérek adták össze.
Az építkezés alatt vé-
geztem tanulmányai-
mat a Baptista Teológiai
Akadémián. Ezt követő-
en a gyülekezet életében

nem változott túl sok min-
den, ma már azt mondha-
tom, hogy ezek voltak a
szűk esztendők. 2010-ben
azonban változás követke-
zett be, mert hirtelen töb-
ben jöttek a gyülekezetbe,
és a létszám megsokszoro-
zódott. Egyre többet szol-
gálunk a városban is kü-
lönböző rendezvényeken,
amelyeket vagy mi szerve-
zünk, vagy társszervező-

ként veszünk részt rajtuk. A gyüleke-
zet létszáma nem nagy a mai napig
sem, de a kezdetekhez képest megsok-
szorozódott, jelenleg mintegy 15 fő al-
kotja a gyülekezetet. 2014-ben egy kö-
zös gyülekezeti döntés után a gyüle-
kezet a Magyarországi Baptista Egy-
ház tagja lett, de az épület tulajdonosi
viszonyai nem rendeződtek. Szeret-
nénk megvásárolni az imaházat, mert
a városban mostanra már az emberek
tudatába is beleivódott, hogy hol van a
baptista imaház, illetve nagyon sok
munkát, energiát és pénzt fektettünk
már bele. Sajnos a saját forrásunk ke-
vés, ezért szeretnénk kérni a testvérek
segítségét.                Hostyánszki Péter

Kérjük a kedves testvéreket, ado-
mányainkkal segítsünk a baptistává
lett fiatal kiskunfélegyházi gyüleke-
zetnek, hogy imaházépületük is bap-
tista tulajdonba kerülhessen. A cél-
gyűjtés adományait erre a számla-
számra küldjük: Magyarországi Baptista
Egyház, KDB Bank (Magyarország) Zrt.
13555555-11111111-11111111, közlemény:
Kiskunfélegyházi ima ház vásárlás. 

A karácsonyi célgyűjtés elé
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Hogy miért ír ki egy gyülekezet
zenei pályázatot? 

Ennek több oka lehet:
– A Debreceni Baptista Gyüleke-

zet éneklő gyülekezet. Liturgiájában
zenei és énekszolgálatok gazdag vá-
lasztéka jelenik meg. A gyülekezet
vallja, hogy a közös éneklés a közös-
ség formálásában olyan szerepet tölt
be, amelyet más szolgálat nem tud
átvenni. Az idő próbáját kiállt „régi
énekeink” fontos teológiai ismerete-
ket „sulykolnak” az éneklőbe, mi-
közben közösségi lelki élményt
nyújtanak. 

– Úgy gondoljuk, hogy a gyüle-
kezet énekrepertoárja – közös éne-
keket és kórusműveket beleértve –
akkor teljes, ha magában foglalja a
régiek mellett azok újszerű feldolgo-
zását és napjaink stílusait is. A stílu-
soknak, az éneklésnek, a zenei gya-
korlatnak összekötő erővé kell vál-
nia, s nem potenciális törésvonallá.

– Isten ad egy szikrát, s ebből fa-
kadóan gondolatokat, kérdéseket.
Megjelenik-e a 20. vagy a 21. század
zenénkben? Vannak-e tehetségeink,
akik eddig még nem mutatkoztak
be? Ha vannak, hogyan lehetne ezt a
felszínre hozni? Az indító gondola-
tot dr. Karancsiné Koszorús Erika kap-
ta: „Talán egy zenei pályázat...” A
részletek kidolgozása még sok fel -
adatot adott, de valami elindult. 

Három kategóriában írt ki pályá-
zatot a gyülekezet

1. Közös éneklésre alkalmas éne-
kek írása.

2. Olyan előadási darabok (énekek,
zeneművek) írása, amelyeket kisebb
csoportok, együttesek (kórusok, zene-
karok, alkalmi zenei együttesek, szó-
listák) szólaltatnak meg. 2/a: kórus;
2/b: hangszeres.

3. Már meglévő – de magyar szö-
veggel még nem ellátott – énekek, fel-
dolgozások fordítása magyar nyelvre.
Nemcsak a fordítás pontossága, de a

dallamhoz való illeszkedése is fontos
volt. 

S generális követelmény volt a szö-
veges művekkel kapcsolatban a teoló-
giai tisztaság. 

A bírálóbizottság
Hálával tartozunk azért, hogy

egy szakmailag és lelkileg is alkal-
mas, kiváló csapat végezte a mun-
kát: dr. Garai Zsolt, Szilágyiné Mátyus
Elvira, Révész László, dr. Almási Kor-
nél, Kovács Arthur.

A pályázók 
A három kategóriába 12 pályázó

küldött be műveket az alábbi felosz-
tásban:

1-es kategória: 9 mű
2-es kategória: 9 mű
3-as kategória: 36 fordítás.
Most is bebizonyosodott, hogy kö-

zös éneklésre írni az egyik legnehe-
zebb műfaj. A bírálóbizottság egy
művet talált értékelhetőnek az 1-es
kategóriában, de azt is inkább kórus-
műnek ítélték, s átsorolták a 2/a kate-
góriába. 

A nyertesek 
2/a (vokális) kategória: 
1. díj: Tóka Szabolcs Székesfehérvár-

ról (Tégy foglyoddá, Uram!)
2. díj: Pető István Debrecenből

(Uram, oly szép a templomod...)
3. díj: Pető István Debrecenből (Át-

adom mindenem...)

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. 
Köszönjük!

A BékehÍrnÖk
2017. évi elõfizetési díjai

Zenei pályázat debrecenben

w December 16-án, pénteken
este 19:30-kor szimfonikus kará-
csonyi koncertet tart az In Me-
dias Brass együttes az Egyetemi
Templomban (1053 Budapest,
Papnövelde utca 5–7.). Közremű-
ködik a Baptista Központi Ének-
kar. A belépés díjtalan.

Programajánló
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Gary Chapman
amerikai – nyu-
godtan mondhat-
juk – sztárpszicho-
lógus és lelkész
nevét az általa fel-
fedezett és rend-
szerbe foglalt sze-
retetnyelvek tették
népszerűvé azon

egyszerű oknál fogva, hogy működ-
nek! Az ajándékozás, az elismerő és
megerősítő szavak, a minőségi idő, a
testi érintés és a szívességek egyre több
házaspár, család, munkatársi-gyüle-
kezeti közösség életében tették érez-
hetővé a már meglévő szeretetet, ami
ezáltal a sokszorosára volt képes nö-
vekedni. Az üres és a teli szeretettank
képszerű fogalma megragadhatóvá
tette hiányérzetünket és annak meg-
szüntetését. Nekünk, felnőtteknek.

De mi van a gyerekekkel?
Chapman gyakran foglalkozik

könyveiben a gyerek-szülő kapcsolat-
tal, hogyan ismerje föl a felnőtt, hogy
mire is van leginkább szüksége az öt
szeretetnyelvből saját gyermekének.

De milyen jó lenne, ha ezt az egész sze-
retetuniverzumot minél hamarabb
megértve kezdenék el használni is ma-
guk a gyerekek! Miért lenne törvény-
szerű, hogy a felnőttkori kudarcok
után a megoldáskeresés közben talál-
kozzanak csak a szeretetnyelvek isme-
retének gyógyító hatalmával? Egyálta-
lán nem törvényszerű!

Legalábbis ezzel biztat a két szer-
ző, Chapman és Osborne ezzel a kife-
jezetten gyerekeknek szánt, nagy
alakú, „sok kép – kevés szöveg” tí-
pusú könyvvel, ahol egy születésna-
pi ajándékba kapott állatkerti séta
keretében derül ki egy kis baráti
gyerektársaság tagjairól, hogy me-
lyik szeretetnyelvet beszélik „anya-
nyelvi” szinten. Biztos, ami biztos, a
könyv végén egy gyerekeknek szóló
szeretetnyelvteszt is található a kis
olvasók számára.

Ha tehát szeretnénk, hogy kis bará-
taink vagy épp saját gyermekeink mi-
előbb ráérezzenek a személyre szóló
szeretet adásának ízére, adott a nyelv-
lecke a Tökéletes pajtásban!

Szommer Hajnalka

2/b (hangszeres) kategória:
1. díj: Fazekas Ede Debrecenből (Jé-

zus a mi oltalmunk) és Pető Áron Deb-
recenből (Két ének)

2. díj: Nem került kiadásra
3. díj: Fazekas Ede Debrecenből (Itt

állok jászolod felett...)

3-as (fordítás) kategória:
Életműdíj: dr. Gerzsenyi László Pé-

celről
1. díj: Dobai Debóra Pécelről
2. díj: dr. Péter-Szarka Dávid Debre-

cenből
3. díj: Katona Edina Csengődről és

Kovács Katalin Békéscsabáról
Az eredményhirdetésre 2016. no-

vember 13-án délelőtt került sor Deb-
recenben istentisztelet keretében. So-
kunknak felejthetetlen, felemelő érzés
volt. Minden díjazottól elhangzott leg -
alább egy mű vagy fordítás. A nyerte-

sek és a bírálóbizottság tagjai közül
többen részt tudtak venni az alkal-
mon, s hozzászólásukkal, hangszeres
vagy éppen karvezetői közreműködé-
sükkel gazdagították az alkalmat,
amely így igazi örömünneppé vált.

Jó volt jelen lenni, énekelni, hallani,
amint egy kórusmű, zenedarab vagy
éppen egy nagyszerű fordítás elindul
beteljesíteni küldetését. 

Elérte-e célját a pályázat?
Hisszük, hogy a pályázat meg-

mozdított valamit. Munkaközössé-
gek alakultak, vélemények ütköztek
és formálták egymást. Azok, akik
eddig talán csak az „íróasztalnak
dolgoztak”, most elvállalták a meg-
mérettetést. Többen kifejezték, hogy
ezután bátrabban mernek zenemű-
vet írni vagy éppen fordítani. Az
egyik legfontosabb feladatnak tehet-
ségeink bátorítását, mentorolását
tartjuk. Dr. Gerzsenyi László testvér
elvállalta, hogy mentorálja, tanácsol-
ja azokat a fordítókat, akik ezt kérik.
Ez a jövőben megvalósulhatna tá-
gabb körben, a zeneszerzés s a fel-
dolgozások területén is. 

„Dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül
az ő neve fenséges. Dicsősége kihat az égre
és a földre!” (Zsolt 148,13)

Fodor István

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa 2017. január
15–22. között szervezi az ökumeni-
kus imahetet. Az országos nyitó is-
tentisztelet 2017. január 15-én, va-
sárnap 18 órakor lesz a Kálvin téri
református templomban. Igét hirdet
dr. Erdő Péter bíboros és Gáncs Péter
evangélikus elnök-püspök. A litur-
giában szolgálnak a MEÖT tagegy-
házainak vezetői.

Minden imahétnek van jellegze-
tessége. Az imaheti anyagot összeál-
lító német testvérek azt kérték, hogy
idén építsük fel az elkülönülés falát,
amely megvallott bűneinket és a
megosztottságot jelképezi. A fal az
istentisztelet folyamán állva marad
egészen addig, amíg a „hit válasza –
éljünk megbékélten” című rész kö-
vetkezik. 12 egyforma méretű do-
boz szükséges, melyeket becsoma-
golunk valamilyen papírral, így
készülnek az építőkövek. Minden
doboz elejére/oldalára egy kulcs-
fogalom kerül (szeretet hiánya, gyű-
lölet és megvetés, hamis vádasko-
dás, hátrányos megkülönböztetés,
üldözés, szétszakadt úrvacsorai kö-
zösség, türelmetlenség, valláshábo-
rúk, megosztottság, hatalommal va-
ló visszaélés, elzárkózás és gőg).
Ezekből a kövekből építjük fel a fa-
lat. Az egyház/gyülekezet vezetője
felemel egy „építőkövet”, elolvassa
a rajta levő kulcsfogalmat, és leteszi.
Ezután imádkozik, mire a gyüleke-
zet így felel: „Bocsásd meg vétkein-
ket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek.” A prédi-
káció után következik a fal lebontá-
sa, és a „kövekből” keresztet épí-
tünk. A hitvallást követően négy
közbenjáró imádság hangzik el,
minden kérés elhangzása után 12
gyertyát gyújtunk a központi fény-
forrásból, és 12 gyertyát helyezünk
el majd a kijáratnál, melyekből a
gyülekezet tagjai az istentisztelet vé-
gén, kivonuláskor meggyújthatják
saját gyertyájukat. A www.meot.hu
honlapról máris letölthető az imahét
anyaga. 

Az ökumenikus imahéthez és a
2017-es esztendőhöz is Isten áldását
kívánom az imahét központi igéjé-
vel: „...Krisztus szeretete szorongat
minket...” (2Kor 5,14–20)

Dr. Fischl Vilmos
MEÖT-főtitkár

Az ökumenikus 
imahét elé

könyvajánló
rickosborneésgaryChapman:Tökéletespajtás
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w Köszöntés a 90. születésna-
pon

A budakeszi gyülekezet novem-
ber 27-én a délutáni istentisztelet ke-
retében Isten iránti hála lelkületével
köszöntötte Ács András nyugalma-
zott lelkipásztor testvért, a helyi kis

gyülekezet tagját, egykori lelkipász-
torát 90. születésnapja alkalmából.

Ács testvér 1926. november 29-
én született Tákos községben. A teo-
lógia elvégzése után 1951-ben Ma-
gyarhomorogon avatták lelkipász-
torrá, ahol kilenc évig végezte a
szolgálatot, majd a komárom–nesz-
mélyi körzetben hét évig gondozta a
gyülekezeteket. Innen jött át Buda-
keszire, ahol előbb három, majd a
Budapest, Wesselényi utcai társlel-
készi időszak után még tizennégy
évig, 2012-ig szolgált.

A gyülekezet ünnepi istentiszte-
letén Hetényi Attila lelkipásztor hir-
dette az igét az Ézsaiás könyve
65,1–2 igeszakasz alapján. E textus
emlékezetes volt az igehirdető szá-
mára, mert hajdan, Ács testvér teo-
lógiai hallgatói időszakában ezen
igeszakaszról tett bizonyságot nagy
hatással, és most igehirdető testvé-
rünk a helyi gyülekezet számára tet-
te emlékezetessé ezt az aktuális üze-
net hirdetésével.

A köszöntések során Király And-
rás helyi gyülekezetvezető, majd Pe-
tő Albertné a régebbi gyülekezeti
időkből ma már egyetlen képviselő-
ként köszöntötte az ünnepeltet, va-
lamint a neszmélyi szolgálati idő

(Folytatás a következő oldalon)

Családi hírek

2016. november 13-án kerületi ze-
nés evangelizáció volt a békéscsabai
Csabagyöngye Kulturális Központ-
ban. Szívünkben készülődve vártuk
ezt a vasárnapot a Körösvidék testvé-
riségével együtt, mely ifj. Bálint József
testvér áldozatkész és alapos előké-
születei alapján zajlott le. 

Témának igen aktuális gondolat
lett megjelölve: „Nem szégyellem a
Krisztus evangéliumát!” Meghívott
vendégeink Balogh Barnabás, a Szege-
di Baptista Gyülekezet lelkipásztora,
valamint a felesége – Baloghné Kovács
Magdolna – által vezetett Szegedi
Ökumenikus Gospel kórus és zene-
kar voltak.

Az egész nap liturgiai szolgálatát
kerületünk titkára, Matuz József gyu-
lai lelkipásztor testvér végezte. Az
imaórai buzdítást kerületünk elnöke,
Kiss Tibor Péter lelkipásztor vezette,
amit három testvér imája zárt. A Sze-
gedi Ökumenikus Gospel énekei után
Balogh Barnabás lelkipásztor testvér
lelkesítő, de mélyen elgondolkodtató
igehirdetése következett a Róma
1,16–17 versei alapján.

Te szégyelled? A rómaiak szé-
gyellték? A 8. vers alátámasztja: „hi-
teteknek az egész világon híre van”. Ők
nem az evangéliumot szégyellték,
hanem egymást, mert nem értettek
mindenben egyet. Mennyire így van
ez ma is. Nem a forma a fontos, ha-
nem hogy Isten ereje legyen benne!
Krisztust prédikáljuk, hogy az embe-
rek megtérjenek – mondja Pál –,
ezért halt meg Jézus. Ő nem szé-
gyellt sem téged, sem engem. Le-
gyünk ezért hálásak életünk végéig!
Zárásként újra az énekkar szolgála-
tát hallgathattuk. Délben finom ebéd
várta a testvériséget.

A 15 órakor kezdődő délutáni al-
kalmon közel 300-an gyűltünk össze.
Immár a körösvidéki énekes testvé-
rekkel kibővített énekkar kezdte a
szolgálatokat, majd Bálint Borbála

testvérnő verse és a szegedi kórusból
egy metodista testvérnő bizonyságté-
tele következett. 

Az igehirdetést ismét Balogh Bar-
nabás szegedi lelkipásztor testvér tol-
mácsolásában hallhattuk a Márk
4,35–41 versei alapján. Minden em-
bernek, aki Krisztushoz akar tartozni,
meg kell változtatnia a gondolkodá-
sát. Mihamarabbi döntést kell hoznia,
és nem halogatnia a megtérést. Jézus
a te csónakodban is ott van, és várja,
hogy megszólítsd! Ő nem veti a sze-
medre, ha később szólsz neki, segítsé-
gedre siet, mint a tanítványoknak. Ne
szégyelld hát segítségül hívni, bár-
milyen viharos is az életed! A megté-
résre híváskor többen is felemelték a
kezüket. Dicsőség az Úrnak! Értük,
velük együtt imádkozott Balogh Bar-
nabás lelkipásztor testvér. 

A záróénekek és imádság után az
alkalom agapéval végződött. Bárcsak
lehetne sok-sok ilyen evangelizációs
alkalom az ország egész területén,
hogy minél többen meghallhassák az
üdvösségre hívó szót! Istené legyen
mindenért a dicsőség!

Bálint Borbála

Kerületizenésevangelizációsnap
Békéscsabán
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emlékeit felsorakoztatva Jobbágy Fe-
renc és a Wesselényi utcai meghitt
közösségi kapcsolatra emlékezve
Ugrai Kovács Arthur szavai idézték
fel a múltbeli lelki kincseket, aki Sík
Sándor időtlen Te Deum című versé-
vel tolmácsolta az Isten iránti hála és
dicséret üzenetét.

A Jobbágy család vonósai és a
rögtönzött vegyeskar énekei hirdet-
ték ez alkalommal Budakeszin az
Úr dicsőségét.

Az istentisztelet végén egy gyö-
nyörű torta és a „90”-es gyertya
lángja örvendeztette az ünnepeltet,
családját és a gyülekezetet.

Lukács Tamás

w Gyermekbemutatások Ócsán
November hónapban két újszü-

löttért kértünk áldást a gyülekezet
előtt. Először Denke Donátért, aki ha-
todik gyermekként született öt lány-
testvére után. 

Majd Pál Hannát hoztuk Isten elé
imádságban, aki elsőszülöttként
látta meg a napvilágot. Mindkét te-
remtés nagy örömül szolgál a szü-
lők és a gyülekezet számára. 

Horváth Zsolt lelkipásztor biztat-
ta a családokat a gyermekvállalás
útján igei gondolatokkal. Jó tudni-
uk, hogy Isten védelme körülveszi
őket. Az imádságok után a gyüleke-
zet nevében köszöntések hangzot-
tak el. Kívánjuk, növelje tovább a hit
útján a fiatal szülőket és gyermekei-
ket az Úr!

Szabadszállási László

(Folytatás az előző oldalról)

Idén is megtarthattuk az őszi női
„csendesnapot” az újpesti imaházban
november 19-én. Vendégünk Bokros
Andrea, az MBE speciális missziójának
vezetője volt. Előadásának mottója: „A
hit hallásból van” (Róm 10,17). 

„Én általában tenni szoktam a dol-
gokat, kevésbé beszélni róla, köszö-

nöm a szeretetteljes meghívást. Bokros
Andrea vagyok, két gyermekem van,
28 és 26 éves lányok, és van egy cso-
dálatos férjem, aki a nyugalom és a
biztos pont az életemben. A baptista
egyház speciális missziójában dolgo-
zom. Elgondolkoztam többször, hogy
vajon a fogyatékkal élő emberek mire
vágynak? Nem tudtam, de sok min-
dent tanultam tőlük, és a jó Isten föl-
készített erre a szolgálatra. Semmi
előző tapasztalatom nem volt, nem
vagyok gyógypedagógus, sem pszi -
chiáter. Felnőttkoromig nem hallot-
tam Istenről, semmi előző tapasztala-
tom nem volt. Volt bennem sóvárgás
valami után, és nem tudtam, mi az.
Húsz évvel később újra éreztem ezt a
vonzást. Szeretnék olyan munkát vé-
gezni, ami több a munkánál, ami szol-
gálat. Először a hallássérültekkel, az-
tán más fogyatékkal élőkkel kerültem
kapcsolatba. Elkezdtem olyan tanfo-
lyamokat végezni, amelyek segítik
megértésüket, általuk láttam meg, tő-
lük tanultam meg, hol hibás a hozzá-
állásom. A mai napig tanulom, hogy
jól kezeljem ezeket a kapcsolatokat. A
mennyei Atya adja a bölcsességet,
egyre többet tanultam a jelnyelvet, ta-
nulmányoztam a Bibliát, a lelki gon -
dozást is tanulnom kellett. Most lép-
jünk ki a komfortzónánkból, és éljük át
az ő helyzetüket. Egy siket embertár-
sunk egyszer azt mondta: »Azt olvas-
tam a Bibliában, hogy a hit hallásból
van, a hallás pedig a Krisztus beszéde
által (Róm 10,17).« Ő ezt komolyan vé-
giggondolva arra jutott, hogy ki van

zárva Isten országából. Mit feleljek er-
re? Megnéztem más fordításban: Isten
megértett üzenete által, odafigyeléssel
– mennyivel többet jelent így ez az ige.
A hit nem csak hallásból van. Akik
nem tudják átgondolni, megérteni
Krisztus kereszthalálát, váltságát, más
érzékszervük fogadja el őt. Úgy kell
foglalkoznom velük, hogy elfogadha-
tó legyen számukra. A fogyatékkal
élők a kommunikáció más módján
meg tudják mutatni, hogy a szívükbe
fogadták Jézust. 

Egyszer éppen erről magyaráztam
vakok előtt, és az addig szürke égbol-
ton hirtelen kisütött a nap – ekkor
megszólalt valaki: »Most már értem!
Isten olyan, mint a nap, melegség és
fény!« Őszinte emberek és őszinteség-
re tanítottak engem is! Megérzik, ho-
gyan megyünk hozzájuk. Sajnálatból?
Vagy egyenrangúnak érezzük őket?
Hogy kell hívő életet élni közöttük? –
Igaza van Pál apostolnak: görögnek
göröggé, zsidónak zsidóvá kell válni,
szóval alkalmazkodni kell hozzájuk. A
siket gyülekezetben másként tartunk
istentiszteletet, bár nem hallanak, de
van kezük! Isten úgy szereti őket,
ahogy vannak! Ahogy ez a missziói
munka elindult, ahogy szélesedett, jött
az ötlet, tegyük akadálymentessé ezt a
szolgálatot, hogy közel kerüljenek
egymáshoz. Rendezzünk siket és vak
imanapokat. És ez fantasztikusan jó
lett! Több alkalom volt már, és várják a
folytatást. Merünk-e magunkon vál-
toztatni, hogy legyőzzük a félszegsé-
günket, például hogy segítsünk ne-
kik? Az evangélikus egyház Bárka
missziójába meghívták a kerekes szé -
keseket, siketeket, vakokat passiójá-
tékra. Ők végezték a szolgálatot (ke-
rekesszékben ülő volt Jézus, vak és
fogyatékkal élők voltak a szereplők),
nagyon megható volt, a végén csak a
siketek mentek oda megölelni a sze-
replőket... Egy jelenetben az érintés, a
mosoly, az ölelés volt a fő... Jézus is
megérintette a betegeket. »Mindnyá-
jan Isten fiai vagytok... Krisztust öltöttétek
magatokra...« Elérkezik a pillanat, ami-
kor nincs vak, siket, mozgássérült, tel-
jesen azonosak vagyunk, egyek a
Krisztusban. Éljük át ezt az örömöt!”

Hálásan köszönjük Andreának,
hogy elmondta, amit szívére helyezett
az Úr. Alkalmunknak kedves keretet
adott az énekes, zenés csoport szívhez
szóló énekeivel. Hálásak vagyunk el-
sősorban jó Atyánknak, köszönet min-
denkinek, aki hozzátett valamit ennek
a szép délutánnak a létrejöttéhez.

Gulyás Ernőné és Révész Sándorné

Őszi csendesnap Újpesten



Szeretettel hívunk minden érdek-
lődőt karácsonyi hálaadó és dicsőítő
alkalmainkra, amelyek ezúttal két
helyszínen is megrendezésre kerül-
nek: december 14-én Budapesten az
Akvárium Klubban, és december 18-
án Békéscsabán a Csabagyöngye Kul-
turális Központban.

A budapesti alkalmat a Bolyki
Brothers karácsonyi koncertje nyitja
meg, ők Magyarország egyik legjelen-
tősebb a cappella együttese. Egyedül -
álló hangzás és magával ragadó hu-
mor jellemzi őket, igazán különleges
koncertélményre számíthatunk tőlük.

Az este folytatásában különleges
ünnepi műsorral készül a Joy Gospel
Music. Az együttes 2006-ban alakult,
és nem túlzás azt állítanunk, hogy ha-
zánk egyik legnívósabb gospelkórusa
a baptista egyház központi gospel -
együttese. A zenekar különlegessége
nemcsak rendhagyó felállásukban rej-
lik (szimfonikus zenekar és kórus), ha-
nem a saját számok egyedi zenei vilá-

gában is. Karácsonyi rendezvényünk-
re igazán színvonalas repertoárral ké-
szülnek, és gondoskodnak az ünnepi
hangulatról!

Az est vendége Pintér Béla, aki leg-
szebb karácsonyi dalait hozza el ne-
künk, valamint a tehetséges fiatal éne-
kes, Durkó Heléna is megörvendeztet
bennünket néhány gyönyörű dallal. A
karácsonyi üzenetet László Viktortól
hallhatjuk majd.

Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt! Bővebb információ és jegyek:
www.ezazanap.hu.

Élõben
jelentkezünk!
rovatvezetõ: muzslai-Bízik Bencze

IFIROVAT

Te mindig tudod szeretni azo-
kat, akik felé szolgálsz? 

Bevallom férfiasan, nekem az
nem mindig megy, sőt...! De a Bib-
liában ennek ellenére többször ol-
vashatjuk azt a felszólítást, hogy
szeressük egymást. Hogyan kell?
Hogyan lehet ezt elérni? És még
őt is, aki annyira kiállhatatlan, és
állandóan csak elrontja a hangu-
latot? 

Ha Isten jelenlétében vagyunk,
akkor nagyobb szeretet van bennünk
más emberek iránt.

Minél több időt töltünk Krisz-
tussal, annál jobban hasonlítunk
rá. Az emberek fontosak Jézus-
nak, és ami neki fontos, fontos kö-
vetőinek is. Törődése és szeretete
átragad ránk is. 

Nézzük, mi történt János apos-
tollal. Egyszer el akart pusztítani
egy egész várost, mert néhány la-
kója nem akarta, hogy Jézus meg-
szálljon falai között (Lk 9,54). Mi-
után egy hosszú életet töltött Is-
ten jelenlétében, így írt: „Aki pedig
nem szeret, az nem ismerte meg az Is-
tent; mert Isten szeretet.” (1Jn 4,8)

Vagy itt van Péter, az az apos-
tol, aki még pünkösd után sem
tudta elviselni bizonyos emberek
társaságát (Gal 2,11–14). A keresz-
tény jó tulajdonságok általa felál-
lított híres „létráján” bemutatja,
hogyan fejlődik ki a krisztusi jel-
lem (2Pt 1,5–7).

Krisztussal való életen át tartó
kapcsolatában eljutott oda, hogy
becsülje a testvéri szeretetet és a
minden ember iránti szeretetet. 

Ez az egyik módja annak, aho-
gyan Krisztus építi országát –
minden követője szívébe kiáraszt-
ja szeretetét, akik egymást és az
egész világot szolgálják. Így a ti-
édbe is. Ne csüggedj hát! Isten se-
gít szeretni.                           

MBB
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karácsonyi ünneplés a joy gospel music
együttessel Budapesten és Békéscsabán

Szeressétek
egymást! 
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„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

NyÍRBOGÁT: Özv. Bagaméry
La josné régóta várt mennyei „behí-
vója” október 8-án megérkezett.
Megváltója hazahívta abba a hazá-
ba, ahová vágyott, és hitünk szerint
megkapta a „ragyogó, csillagos ko-
ronát”. 1922-ben született Komlód-
tótfaluban. Házasságát kilenc gyer-
mekkel áldotta meg az Úr. Temeté-
sén Pető András, Beke László, Asztalos
Imre lelkipásztorok szolgáltak.

GyULA: 69 évesen hunyt el
Kovács Emma Lívia a hajdúbö-
szörményi Emmaus Idősek Ott-
hona lakójaként. Temetése Béké-
sen volt 2016. november 30-án. A
vigasztalás igéjét Matuz József
gyu lai lelkipásztor hirdette az
1Jn 4,7–12 alapján. 

Anyukám Má-
riakéménden szü-
letett hívő szülők
első gyermeke-
ként. Egyszerű,
dolgos, istenfélő
szülei szeretettel
nevelték, gyerek-
korára biztonsá-
gos, gondtalan,

szép időszakként emlékezett vissza,
ami a szülők, nagyszülők, dédszülő
szeretetlégkörében telt a történelmileg
nehéz időszak ellenére. Kisiskolás ko-
rára költöztek Pécsre, bekapcsolódtak
a gyülekezet életébe. Ettől kezdve ez
volt a másik meghatározó számára: a
gyülekezeti közösség. Nagyon szeret-
te kortársait, tanítóit, lelkipásztorát.
Hamar megértette az evangéliumot,
elfogadta Jézus Krisztust Megváltójá-
nak, 14 évesen bemerítkezett Meláth
József testvér által. Igyekezett úgy élni,
ahogy Istennek kedves és környezeté-
nek hasznos. Az ifjúságban tevékeny
volt, kedves és közvetlen természeté-
vel sok barátot szerzett. A gimnáziumi
évek is gazdagon teltek, hiszen szere-
tett iskolába járni, természetesen élte
meg ezt az időszakot. Érettségi után
Szegeden folytatta a tanulást, itt ismer-
kedett meg apukámmal, 1955-ben kö-
töttek házasságot. Apukám eredetileg
tanár volt, de lelkészi elhívást kapott
az Úrtól, elkezdődött közös szolgála-
tuk időszaka, ami tele volt örömmel és
nehézséggel, harcokkal és győzelmek-
kel. Szolgáltak a szarvasi, törökszent-
miklósi, hajdúböszörményi, tiszagyu -
la házi körzetekben. Ahogy a különbö-
ző gyülekezetekben szolgáltak, úgy
költöztek egyik helyről a másikra.
Négy gyermekük négy különböző he-
lyen született. Anyu hűségesen helyt -
állt szolgáló férje mellett. Gyakran volt
egyedül gyerekeivel, mert apu sokat
utazott a nagy körzetekben. Gyerek-
korom meghatározó élménye, hogy
otthonunk mindig nyitva volt bárki
előtt, aki segítségre szorult. Anyu na-
gyon szeretett beszélgetni az emberek-
kel, érdekelte a sorsuk, nem tudott kö-
zömbös maradni a szenvedő felé. Ter-
mészetes kedvességgel viselkedett
mindenkivel a gyülekezetben és azon
kívül is. Törékeny teste erős lelket és

töretlen hitet hordozott. Apu súlyos
betegségének folyamatos figyelemmel
kísérése, segítése növelte terheit, de so-
hasem panaszkodott, tette a dolgát. 66
évesen lett özvegy. Kétszer állapítottak
meg nála gyógyíthatatlan betegséget,
először 43, majd 74 évesen. Mindkét
esetben meggyógyította őt Isten cso-
dálatos, emberi értelem feletti gyógyu-
lással, amit teljes mértékben annak tu-
lajdonított, hogy még van feladata.
Gyengesége, betegsége miatt nem
bánkódott, mindig derűs és elégedett
volt. Az Úrra bízta magát, és tette, amit
tudott. Gyakran mondott verset a gyü-
lekezetben, azok jól kifejezték lelkének
érzékenységét. Amikor másodszor lett
beteg, akkor költözött hozzánk Bod-
rogra. Hamar összebarátkozott min-
denkivel a gyülekezetben és a szom-
szédságban is. Mindenkihez volt ked-
ves, biztató szava, kérdése, barátságos
mosolya. Sokat imádkozott gyerekei-
ért, unokáiért, gyülekezetekért, lelki-
pásztorokért. Gyakran beszélt a régi
időkről, gyülekezeti élményeiről,
azokról a testvérekről, akik meghatá-
rozóak voltak lelki növekedésében,
tette mindezt nagyon nagy szeretettel.
Amikor szellemileg elkezdett gyen-
gülni, még inkább látható lett rajta, mit
tankolt a szívébe egész életében, és
hogy nem csak a felszínen volt olyan,
amilyennek egészségesen ismertük.
Szelíd és kedves maradt, mosolygós és
elégedett. A kommunikációjában az
Úrral való kapcsolat maradt meg leg-
hosszabb ideig, még imádkozott ak-
kor, amikor már beszélgetni nem tud-
tunk vele. Látva elfogyó, törékeny kis
alkatát, gyakran eszembe jutott a zsol-
tár verse: „Ha elfogyatkozik is testem és
szívem, szívemnek kősziklája és az én örök-
ségem te vagy, Istenem, mindörökké”!
2016. augusztus 14-én álmában elvitte
az Úr magához. Élete igazi áldás volt
családunknak, és tudjuk, másoknak is.
Szívünkben Isten iránt nagyon nagy
hálával engedtük el, szeptember 3-án
vettünk tőle végső búcsút Tiszagyula-
házán, ahol Paróczi Zsolt beszélt az Is-
tenbe vetett reménységről, ami anyura
jellemző volt. A sírnál Molnár József
szólt az örök élet és a feltámadás drá-
ga bizonyosságáról. 

Madarászné Nagy Ágnes

Nagy Nándorné sz. Gruber Márta 1935–2016

Több mint emlék

Szikrákat szóró égi ragyogás;
bezárt ajtókon csendes kopogás –

Ez az ünnep benső békét teremt,
tűzfénye betölti a végtelent.
S áldott varázsa bús szíveket érint,
szerte a földön élet-magokat hint.

Az Emberért jött a menny a földre,
egy járható út készült a Mennybe.
Az Élet szent Igéje öltött testet,
bolyongót keresve ki célt tévesztett.

Ez az ünnep örök, több mint emlék,
földi létben egy új kezdet és vég.
És száll az időkön és korszakokon át
Istennek zengve zsoltárt, halleluját.

Adventben

Bizonyos az eljövetel,
egyre több már az égi jel –
teljesednek próféciák,
öntüzében ég a világ
a pusztulásra megérett,
de hosszan tűr, Aki szeret...

Ünnepek versei
Venyercsán lászlótól
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Én nem szerettem a telet...
Nem szeretek fagyoskodni, egy

szekrényre való ruhát, cipőt felhúz-
ni. Nem jó, hogy fűteni kell, nagyon
korán sötét van, és későn virrad.
Olyan komor, rideg, színtelen min-
den. Csak a fekete és néha a fehér...

Közben így, ahogy hatvan felé
bekanyarodok, rájövök, hogy annyi
minden jó van a télben. Először is té-
len várhatom a tavaszt, a gyönyö-
rűt, a vetést, az ébredést. Ez a vára-
kozás tele lehet hittel, reménnyel,
mert Isten megígérte, hogy amíg a
föld lesz, vetés és aratás, hideg és
meleg, nyár és tél, nap és éjszaka
meg nem szűnnek (1Móz 8,22).

Aztán milyen jó egy kicsit meg-
pihenni a kerti munkáktól is néha.

Decemberben ne csinálj semmi
kerti munkát, hacsak a hólapátolást
ide nem sorolod. Készülj a kará-
csonyra, a szeretet ünnepére, tölts
minél több időt szeretteiddel és az
Isten közelében. Olvasd többet a
Bibliát, hisz most van időd.

Januárban, ahogy éledezünk, az
új évben elkezdhetjük tervezgetni,
mit, mikor, hogyan, hová fogunk
vetni. Lehet méretarányosan kertet,
ágyásokat, veteményeket, virágokat
tervezni, rajzolgatni. Vegyük figye-
lembe a kert adottságait. Tájolást,
fekvést, napos és árnyékos helyeket,
a virágok és vetemények helyét, és
ha beleviszünk egy kis merészséget,
a színeket is! Ilyenkor, főleg ha jobb
az idő, nézzünk körül az áruházak-
ban (cserepek, virágtartók, virág-
föld, kerti eszközök, kiegészítők...).

Februárban már itt a palántane-
velés ideje, a hosszú tenyészidejű
növények vetőmagjait balkonládák-
ba, tálcákba, cserepekbe vetheted.
Figyeld meg és olvasd el a tasakok-
ra írtakat! Február végén, ha jó az
idő, már próbálkozhatsz egy-két
ágyás beültetésével. Dughagymát
ültethetsz. Borsót, esetleg kis petre-
zselymet, sárgarépamagot vethetsz.

Észre sem vetted, és elszaladt a
tél, vége a kényelmes kertészkedés-
nek, a jövő hónaptól beindul teljes
„gazdagságában” a kerti munka.

Míg ide elérünk, használjuk ki a
tél csendességét, a felkészülés idejét,
hogy jobb kedvvel, kipihenten, Isten
adta derűvel fussunk neki a várva
várt tavaszi ébredésnek.

Révész Sándor

kertbarátok tele

1951. november 2-án vonultam be
Debrecenből Taszárra. Újonckikép-
zés után a budaörsi, majd a szolnoki
repülőtérre kerültem műszaki beosz-
tásban. 

Eljött 1952. augusztus 19. Lélek-
ben már otthon jártam drága szüle-
imnél, testvéreimnél meg az ifjúság-
nál. Akkor az egyik százados meg-
kért, hogy hagyjak abba mindent,
mert repül velem Tápiószentmárton-
ba. Ott még addig sohasem jártam.
Azt mondta, azért kell eljönnie, mert
az egyik ejtőernyős szakaszvezető le-
szerelés előtt áll, és búcsúugrást akar
végezni. A műszakisok azonban már
elmentek eltávozásra, és nincs, aki
leszerelje a repülőgép ajtaját. Mit te-
hettem, a parancs az parancs. 

Megérkeztünk. Kaptam segítsé-
get, az ajtót leszereltük. A szakaszve-
zető beült arccal kifelé nézve. Én
meg néztem az arcát: csak nem ez
lesz az utolsó ugrása? Vajon fogom
még látni?... A százados épp készült
beszállni, amikor odaszaladt egy nö-
vendék papírral a kezében, és közöl-
te, hogy a rossz széljárás miatt nem
engedélyezik az ugrást. A szakaszve-
zető kiszállt, az ajtót visszaszereltük,
engem meg elszállásoltak a tűzoltók
sátrában. 

A tűzoltóparancsnok őrmester
közölte, hogy másnap, augusztus 20-
án reggel kimegyünk a faluba tan-
kolni, mert a tartálykocsiban a víz
megfogyatkozott. Mivel elmentek
eltávozásra, így van üres hely, el-
mehetek velük, és elbúcsúztatjuk a
szakaszvezetőt is. Reggel előállt a
tűzoltókocsi, kezdtünk beszállni.
Ahogyan én is indultam, a hangos-
bemondó közölte, hogy azonnal
menjek a parancsnoki sátorhoz. De
nem voltam biztos abban, hogy en-
gem keresnek, arra gondoltam, talán
más ilyen nevű is van itt, így beszáll-
tam. Azután újra bemondták azt a
nevet. Akkor egy furcsa érzés fogott
el, és arra gondoltam, lehet, hogy
mégis engem keresnek, és egy bibliai
vers jutott eszembe, az Ézs 45,4: „ne-
veden hívtalak”, és egyre jobban szo-
rongatott, úgyannyira, hogy kidug-
tam a fejem az ablakon, hátha be-
mondják még, és bemondták, és egy
újabb bibliai vers jött elém, a Zsid
3,7–8: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg
ne keményítsétek a ti szíveteket”, és
döntöttem, elmentem. A parancsnok
tudatta, hogy a terepjáró parancsno-
ki kocsinak leszakadt az ajtaja, keres-

sem meg a hegesztőlakatos katonát,
és sürgősen javítsuk meg a kocsit. El-
mentem, mondtam a tűzoltó őrmes-
ternek, hogy munkát kaptam, így
nem tudok velük menni. Jót nevettek
rajtam. Ők beszálltak és elmentek.
Én pedig megkerestem a hegesztő
katonát, a terepjáró kocsi meg előállt.
Kikalapáltuk, rendbe hoztuk, meg
lett hegesztve, majd festékkel beken-
tük. Kb. 40-50 perc száradás után elő-
vettük az ajtót, hogy felszereljük, Én
tartottam az ajtót, a lakatos katona
meg kezdte felcsavarozni, amikor
odaszaladt hozzánk egy növendék,
hogy úgy, ahogy van a terepjáró, ajtó
nélkül is azonnal menjen a parancs-
noki sátorhoz, mert a tűzoltókocsi
karambolozott, és halott is van meg
sebesültek is. A sofőr beugrott a ko-
csiba, és elhúzott ajtó nélkül, én meg
megmerevedett lábbal tartottam az
ajtót, nem bírtam magamhoz térni.
Rám szólt a lakatos katona, hogy mi-
ért állok ott. Ő nem tudta, hogy el
akartam menni a tűzoltókocsival.
Mellettem egy katona odaszólt ne-
kem: „Látod, téged a jó Isten mentett
meg...”

Később, délután közölték a tábor-
ral, hogy a szakaszvezető halt meg,
aki a búcsúugrást akarta elvégezni,
ami a rossz széljárás miatt elmaradt.
A sofőr és többen megsérültek.

Azután később láttuk, hogy a tá-
bor felé közeledik egy fiatal hölgy
szatyorral és egy táskával a kezében.
Az ottani katonák felismerték, hogy
a meghalt szakaszvezető menyasz-
szonya, hozta a leszereléshez a civil
ruhát...

Ez a jelenet mindenkit megrázott.
Énbennem még ma is él ez a két ige-
vers: 1. neveden hívtalak; 2. ma, ha
az ő szavát halljátok, meg ne kemé-
nyítsétek a ti szíveteket... Ez a két
igevers is segített az 1955. október 9-
ei bemerítkezésemhez is, és máig
mottója lett az életemnek.

T. Sándor

hihetetlen történetek
Emlék a sorkatonai időkből

Felhívjuk kedves olvasóink fi-
gyelmét, hogy a Benczúr u. 31.
szám alatt található könyvesbolt
utolsó nyitvatartási napja 2016-ban
december 20. A könyvesbolt a leltá-
rozás után, 2017. január 16-tól várja
újra kedves vásárlóit.

A Baptista könyvesbolt
ünnepi nyitvatartása


