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A hét igé je
„Valljátok meg azért egymásnak

bűneiteket, és imádkozzatok egymá-
sért, hogy meggyógyuljatok. Nagy
az ereje az igaz ember buzgó könyör-
gésének.” (Jak 5,16)

A hét gon do LA tA
Istennek nagy ajándéka a

gyülekezeti közösség. Itt találsz
olyan testvéreket, akiket nehéz
élethelyzeteidben megkeres-
hetsz, hogy imádkozzanak ve-
led, érted. Amikor nincsenek
szavaid – mert túl nagy benned a
keserűség, a fájdalom, a csalódás
–, akkor mások buzgó könyörgé-
se támogathatja az életedet. Nem
tökéletesek ők, még az sem biz-
tos, hogy több tapasztalattal ren-
delkeznek nálad. Ám azzal, hogy
Istent keresik az életükben, alkal-
masak arra, hogy imádkozzanak
érted. Készségük, hogy buzgón
könyörögjenek érted, a szívük-
ben Isten iránt égő szeretetből fa-
kad. Azokért a terhekért, ame-
lyeknek a cipelése alatt összeros-
kadni látszik az életed. Így töltik
be a Krisztus törvényét (lásd Gal
6,2). (Hajnal Zoltán)

A hét gyAkorLAtA
Keress egy olyan hívő test-

vért, akivel meg tudod osztani
mindazt, ami terhel. Olyan vala-
kit, aki meghallgat és kész segí-
teni is neked. Mindenekelőtt az-
zal, hogy imádságban veled
együtt viszi életed a mindenható
Isten elé. Ne szégyelld előtte azt,
amiben vagy! Máskor éppen te
leszel az, akire Isten másokat
szeretne rábízni. 

A hét imájA
Köszönjük, Urunk, a testvére-

inket, akikkel örömeinkben és
bánatainkban is osztozhatunk!
Adj olyan testvéri kapcsolatokat,
amelyekben bátoríthatjuk, segít-
hetjük egymást benned való hi-
tünk által! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóA rád bízott drága kincset őrizd meg...
Lelkipásztor-beiktatás a szadai–veresegyházi körzetben

A szadai–veresegyházi körzet 2014
őszén búcsúzott el lelkipásztorától, Ba-
ranyi Lászlótól és családjától. (Baranyi
testvér 1994-től több mint húsz évig
végezte a szolgálatot a körzetben.) Kö-
zel másfél évig volt a körzet ügyintéző
lelkipásztora Kotán Béla a szomszédos
őrbottyáni–sződi körzetből. Hálásak
vagyunk Istennek, hogy – Kotán test-
vér közreműködésével – kirendelte a
körzet új lelkipásztorát. Áprilisban
költözött Szadára Debrecenből Bacsó
Benjámin a feleségével és három óvo-
dás kislányukkal. 

Az új lelkipásztor ünnepélyes beik-
tatása május 7-én volt a veresegyházi
imaházban. Erre az örömünnepre – a
két gyülekezet meghívására –
többfelől érkeztek vendégek. Meghí-
vottak voltak a körzet korábbi lelki-
pásztorai, illetve családtagjaik, a két te-
lepülés társegyházai és polgármeste-
rei, valamint a környező gyülekezetek
lelkipásztorai, képviselői. Küldöttség
érkezett a búcsúzó debreceni gyüleke-
zetből. Jelen volt a Tiszántúli Egyház-
kerület egyik vezetője is. A felsőpeté-
nyi testvérek szabadtéri fúvószenével
fogadták az imaházba érkezőket. Az
alkalmat Kotán Béla ügyintéző lelki-
pásztor vezette. 

Az igehirdetést, valamint a lelki-
pásztor és a gyülekezetek kölcsönös
fogadalomtételével kapcsolatos szol-
gálatot Papp János lelkipásztor, a Ma-
gyarországi Baptista Egyház elnöke
végezte. Lelkipásztortársát, Bacsó Ben-

jámint a zsoltáríró gondolataival báto-
rította új szolgálati helyein: „Akkor így
szóltam: Íme megjelentem... Abban telik
kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesít-
sem, törvényed szívemben van. Hirdetem
igazságodat... és nem zárom be számat...
beszélek hűségedről és szabadításodról.
Nem titkolom el szeretetedet és hűsége-
det...” (Zsolt 40,8–11) Amit Istentől
kaptunk, jó továbbadnunk. Istentől
kapott kincseink vannak, azokat ne
titkoljuk el! Könnyen bezárul a szánk,
elcsüggedünk, ha nem látunk ered-
ményt. A zsoltáríróhoz, Dávidhoz ha-
sonlóan Bacsó Benjámin is megjelent,
szolgálatra jelentkezett, mint a hon-
védségnél. Jó kedvvel, Isten akaratára
hangolva végezze mindig a rábízott
szolgálatot, a lelke mindig legyen
kész séges arra, amire Isten hívja. Aho-
gyan Dávid akarata mindig Isten aka-
ratához igazodott, jó, ha a mi gondola-
taink is Istennél születnek meg. 

A szószéki Bibliát Kotán Béla adta
át azzal a jókívánsággal, hogy Bacsó
testvér erőteljesen, nagy szeretettel hir-
desse mindig Isten igéjét. 

Bacsó Benjámin a „székfoglaló” be-
szédében – többek között – elmondta,
hogy csendes békesség, megnyugvás
van a szívében. Bár szereti a debreceni
gyülekezetet, el kellett jönnie, mert Is-
ten hívta. Megértette, hogy Isten ebben
a körzetben akarja látni: itt jelentkezik
a szolgálatra. Bizonyossága van arról,

(Folytatás a következő oldalon)
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Isztambul – Május 23-tól zajlik az
ENSZ Humanitárius Világcsúcsa,
mely meghatározza a világ humanitá-
rius munkájának főbb irányait a kö-
vetkező évtizedre. Dr. Szilágyi Béla,
a Baptista Szeretetszolgálat alelnöke
és Gál Dávid nemzetközi igazgató a
csúcson találkozott Stephen O’Brien
ENSZ-főtitkárhelyettessel. A segély-
ügyekkel foglalkozó ENSZ-vezető
személyesen köszöntötte a nem kor-
mányzati szervezetek képviselőit.

A Baptista Szeretetszolgálat a
konferencia fő témái közül a helyi
közösségek megerősítésére, a hit
alapú humanitárius segítségnyúj-
tás értékeire és a fogyatékkal élők
bevonására hívja fel a figyelmet.
Hétfőn a magyar baptisták aláír-
ták az „Okirat a fogyatékkal élők
bevonásáról a humanitárius segít-
ségnyújtásba” elnevezésű doku-
mentumot. A konferenciát kétéves
előkészítő munka előzte meg,
melynek egyik eredményeként el-
készült a segélyezésről szóló
Together we stand című könyv,
amelyet Ban Ki Mun ENSZ-főtit-
kár mutat be. A könyv egyik feje-
zetét a Baptista Szeretetszolgálat
írta mianmari munkájának ta-
pasztalatai alapján az inklúzióról,
a hátrányos helyzetben lévők,
mozgássérültek, etnikai kisebb-
ségben lévők bevonásáról a se-
gélyprogramok lebonyolításába. 

A találkozón Ban Ki Mun
ENSZ-főtitkár, Angela Merkel né-
met kancellár, Recep Tayyip Er -
dogan, a rendezvény házigazdája,
Joe Biden amerikai alelnök, Pietro
Paolin bíboros, vatikáni államtit-
kár, valamint dr. Mikola István, a
külügyminisztérium államtitkára
is részt vesz további 60 kormány-
és államfő és az ENSZ által meg-
hívott segélyszervezetek mellett.

baptistasegely.hu

magyarok a humani -
tárius világcsúcson

hogy „akik Istent szeretik, azoknak min-
den javukra szolgál...” (Róm 8,28). 

Az ünnepélyes istentiszteleten a
körzet alkalmi kórusa és dicsőítő cso-
portja is szolgált. Számos köszöntés is
elhangzott. Néhányat az alábbiakban
emelek ki. 

A búcsúzó debreceni gyülekezet
nevében Dobos Péter gyülekezetvezető
szólt. Emlékeztette Bacsó testvért arra,
hogy a debreceni búcsúzó istentiszte-
leten ő is a 40. zsoltár verseit hozta bú-
csúgondolatokként. Kilencévi debre-
ceni szolgálat után legyenek hangsú-
lyosak ezek a további szolgálatában is.
Útravalóként, jó tanácsként Pál apos-
tol szavai hangzottak el: „az az indulat
legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is
megvolt, mert ő Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak, hogy egyen-
lő Istennel...” (Fil 2,5–6) A vezetői szol-
gálatot mindig krisztusi lelkülettel vé-
gezzük! 

Cserés Attila, a Tiszántúli Egyház-
kerület vezetője 16 gyülekezet nevé-
ben búcsúzott, s egyben átadta igei jó-
kívánságait a Budapesti Egyházkerü-
letbe érkező szolgatársának: „őrizd
meg a rád bízott kincset...” (1Tim 6,20)
Tekintse nagy értéknek, kincsnek a hi-
tet, az evangéliumot, a feleségét, a
gyermekeit és minden embert. Aho-
gyan Pál apostol bátorította Timóteust,
Cserés testvér is buzdította Bacsó test-
vért, hogy legyen bátor, erős és jó vité-
ze Krisztusnak. 

A szadai gyülekezet nevében Pál-
mai Zoltán diakónus, a veresegyházi
gyülekezet képviseletében pedig Cser-
nus Zoltán elöljáró köszöntötte az új
pásztort. Pálmai Zoltán Isten erejét kí-
vánta a lelkipásztor és a körzet közös
szolgálatára: „aki meg is erősít titeket
mindvégig...” (1Kor 1,8) Csernus Zoltán
pedig a beiktatási meghívó igei gon-
dolatait erősítette meg: „Mert csak én
tudom, mi a tervem veletek – így szól az
Úr –: békességet, és nem romlást tervezek,

és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer
29,11) 

Veresegyház város polgármestere,
Pásztor Béla, valamint Szada nagyköz -
ség polgármestere, Oroszi Sándor –
örömük kifejezése és jókívánságaik
mellett szinte egybehangzóan – azt
kérték az új lelkipásztortól, hogy sze-
resse a két helységben élő embereket,
és legyen továbbvivője a települése-
ken jól működő ökumenikus kapcso-
latoknak. 

Az új lelkipásztort köszöntötte
Drenyovszki Pál nyugdíjas lelkipásztor
is, aki 17 évig végzett a körzetben szol-
gálatot 1974–1991 között. Azt kívánta,
hogy – az apostolokhoz hasonlóan –
Bacsó testvér is a Szentlélek erejével
végezze a szolgálatát: „Az apostolok ál-
tal sok jel és csoda történt a nép között...”
(ApCsel 5,12–15)

Jelen volt Marsal Jánosné, egykori
lelkipásztorunk (1960–1974) felesége
is. Baranyi László – akadályoztatása
miatt – utódját egy levélben köszön-
tötte, amely felolvasásra került.
Ugyancsak levélben köszöntötte a kör-
zet testvériségét és az új lelkipásztor-
családot Mónus Dániel és felesége.
(Mónus testvér 1992–1994 között volt
ügyintéző lelkipásztora a körzetnek.) 

A köszönet hangja nemcsak Is-
tennek szólt, hanem Kotán Béla lel-
kipásztornak és az őrbottyáni–sződi
körzetnek is. Kotán testvérnek
ugyanis az elmúlt másfél évben két
gyülekezet helyett négyet kellett
pásztorolnia. 

Imádságunk, kívánságunk az,
hogy úgy a szadai–veresegyházi kör-
zet, mint az ország minden gyülekeze-
tének testvérisége tudjon oly módon
együtt munkálkodni a lelkipásztorá-
val, hogy kölcsönösen drága kincsnek,
értéknek tekintjük egymást és mind -
azokat, akik felé az evangéliumot visz-
szük. 

Pálinkás Ibolya 

A rád bízott drága kincset őrizd meg – folytatás a címoldalról

Gál Dávid, Stephen O’Brien ENSZ-
főtitkárhelyettes és dr. Szilágyi Béla
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w Június 4-én, szombaton Hit és
Pedagógia Konferenciát szervez el-
sősorban a gyermek- és ifjúsági
munkások számára a Baptista Ok-
tatási Központ. Az alkalom helyszí-
ne a Szigetszentmiklósi Baptista
Imaház. 

Bővebb információ a baptist.hu
weboldalon található.

Programajánló

Gát (Kárpátalja) – Május 19-től 25-
ig Ukrajnában, a kárpátaljai Gát köz -
ségben dolgozott a Baptista Szeretet-
szolgálat csapata. A segélymunkások
amerikai egészségügyi szakembereket
kísértek el a szomszédos országba, ahol
egy héten keresztül segítették munkáju-
kat a rászorultak között.

Tizenegy amerikai orvos, fogor-
vos, szájhigiéniai szakember és ápo-
ló érkezett májusban az Egyesült
Államok Észak-Karolina államából
Magyarországra. A Trinity Baptist
Church önkénteseit a Baptista Sze-
retetszolgálat munkatársai kísérték
el a kárpátaljai Beregszász járás régi
magyar falujába, Gátra, ahol előké-
szítették s egy héten át segítették, tá-
mogatták munkájukat. A rászorult
ifjak és felnőttek fogorvosi, valamint
orvosi vizsgálatát, kezelését végez-
ték el a tengerentúli szakemberek
magyar partnereikkel. A fiatal bap-
tista önkéntesek a gyermekeknek is
tartottak foglalkozásokat. Ez nem
az első ilyen segélyakció volt, az el-
múlt évben az ugyancsak kárpátal-
jai Nagydobronyban és környékén
már szerveztek hasonló programot
az olyan szegények érdekében, akik
csak nagyon ritkán részesülnek kor-
szerű és hatékony kezelésben.   

baptistasegely.hu

Amerikai orvosokkal és 
fogorvosokkal kárpátalján

...azok, akik az 1920-as évek ele-
jén átérezték a trianoni tragédiát
szellemi, lelki és intézményi szem-
pontból is tetéző elszigeteltség ve-
szélyét református/protestáns szem-
pontból is. Elsősorban Csikesz Sándor
debreceni teológusra gondolhatunk,
aki 1925-ben életre hívta a Theologiai
Szemlét, s az első számoktól kezdő-
dően nemcsak a soproni evangéli-
kus teológusokat hívta meg a mun-
kába, hanem azokat a református
kollégáit is, akik Erdélyben, a Felvi-
déken, a Délvidéken vagy éppen az
Őrvidéken „kerültek idegen ország-
ba”. Az idén tizedik X-ébe lépett
The ologiai Szemle alapításától kezdve
remélte, hogy a szent tudományok
iránt érdeklődők fontos forrásként
tekintenek hasábjaira „a határon in-
nen és túl”, és természetesen mindig
örömmel fogadta, ha „határon túli”
teológusokat is köszönthetett a szer-
zők között.

A negyedévente megjelenő folyó-
irat ennek a szellemiségnek a jegyében
szervezett az elmúlt másfél
évtizedben úgynevezett
„kihelyezett” szerkesztőbi-
zottsági üléseket, amelyek
sorából nem hiányoztak a
határon túli intézmények,
egyházi központok, illetve
gyülekezetek sem. 

Így jutottunk el Bécsbe
(sic), Komáromba, Kassá-
ra, Beregszászba, Nagy-
váradra, Bácsfekete hegy -
re és most, a pünkösdöt
követő héten a kincses
Kolozsvárra.

Kétnapos látogatá-
sunk során az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület
és a Protestáns Teológiai
Intézet képviselői voltak
segítségünkre, amiért
ezúton is hálás köszöne-
tet mondunk. Az ökume-
nikus szerkesztőbizott-
ság/delegáció tagjai: dr.
Kádár Zsolt, Jakab László,
dr. Bóna Zoltán reformá-
tus; dr. Fischl Vilmos evan-
gélikus; Háló Gyula bap-
tista; és Szuhánszky Gábor
metodista lelkészek
„ökumenikus séta” kere-
tében látogatták meg a re-
formátus, evangélikus,
unitárius, baptista és ró-
mai katolikus egyházkö-
zségeket, s találkoztak az

egyházkerületek, a gyülekezetek
püspökeivel és vezető lelkipásztora-
ival.  

A konkrét, nyilvános szerkesztő-
bizottsági ülésre a Protestáns Teoló-
giai Intézet impozáns dísztermében
került sor az intézet református,
evangélikus és unitárius tanárai és
diákjai jelenlétében. Az óráikat felál-
dozó tanároknak ezúton is hálás kö-
szönetet mondunk. A bizottság tag-
jai a Theologiai Szemle elvi és szer-
kesztési szempontjainak bemutatása
után buzdították a jelenlévőket
könyvismertetések, tanulmányok,
közfigyelemre méltó beszédek köz-
lésére. Nem utolsósorban hívták fel
a figyelmet arra, hogy a Theologiai
Szemle mint a Tudományos Művek
Tárában regisztrált szakfolyóirat a
tudományos fokozatok megszerzé-
sének, valamint az intézmények
akkreditálásának folyamatában kre-
ditszerző publikálásra is minősített
periodika. 

Dr. Bóna Zoltán

Kolozsvárra is gondoltak...

Fischl Vilmos főtitkár,
Bóna Zoltán főszerkesz-
tő, Kádár Zsolt bizott-
sági elnök, Szuhánszki
Gábor bizottsági tag,
Jakab László Tibor olva-
sószerkesztő, Háló 
Gyula bizottsági tag



Pünkösd vasárnapja kettős ünnep
lett a mátészalkai gyülekezet számára.
A Szentlélek munkájáért adhattunk
hálát, mivel ezen a napon három fővel
bővült gyülekezetünk, akik nyilvános
bizonyságtétellel elköteleződtek Meg-
váltójuk mellett. 

A nagy érdeklődésre számot tartó
délutáni alkalmon Szabó Zsigmondné,
Mikecs Péter és ifj. Takács Zoltán vallot-
tak hitükről. Szabó Zsigmondné életé-
nek nagy vágya teljesedett be ezen a
bemerítési ünnepen. Mindig közel
volt Istenhez, és nagyon boldog, hogy
most új életet nyert. Mikecs Péter bácsi
élete apró momentumai által látta a
gondviselő Isten munkáját, és megér-
tette, hogy követnie kell Jézus példáját
a bemerítőmedencében is. Ifj. Takács
Zoltán gyermekkorától fogva a gyüle-
kezetbe járt, tudott Istenről, de a kö-
zépiskolai időszak eleinte eltávolította
tőle. A tiszántúli kerületi gyermektá-
borban tudott Isten mellett dönteni,
meglátva, hogy követni akarja Krisz-
tust. Egy újabb gyermektábor abban
erősítette meg,
hogy erről bizony-
ságot is kell tennie.
Azóta is tapasztalja
Isten átformáló
munkáját. Isten
Lelke kimunkálta
benne a döntést,
hogy kérje bemerí-
tését is. Ennek
örömteli szolgála-
tát a gyülekezet lel-
kipásztora, Takács
Zoltán végezte. 

Az igei szolgálatot Szólláth Imre Ru-
dolf nagyvarsányi lelkipásztor végezte
a tékozló fiú példázata alapján. A ki-
sebbik fiú bűne az volt, hogy nem bí-
zott az apjában, a maga útját akarta
járni. A moslékos vödör mellett jött rá,
hogy elrontotta életét, ekkor magába
szállt és belátta, hiba volt bizalmatla-
nul viszonyulni az Atyához. A kapcso-
lat helyreállítását azonban az Atya
már jóval korábban kezdeményezi, hi-
szen várja vissza tékozló fiát. Jézus tő-
lünk is ezt kérdezi: „Bízol bennem?
Bízz bennem!” Akarjuk úgy élni to-
vább az életünket, hogy tudni akarjuk,
mit szeretne Jézus az életünkkel. Bíz-
hatunk benne, mert ő az országába
akar eljuttatni. A nagyobbik testvér
nem ment ugyan el, de ő amiatt van
távol az Atyától, mert azt gondolja, az
Atya köteles teljesíteni a kéréseit, hi-
szen ő mindent megtett, amit kért az
Atya. Isten várja vissza az önfejűt, a té-
kozlót, mindenkit vár. Kezdjük min-
den napunkat így: Uram, rád bízom
magam. Így lesz örvendező életünk! 
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Bemerítésmátészalkán
Pilisen
Két örömünnepet is átélhetett

gyülekezetünk áprilisban. 10-én
Zeffer Ruben és Bettina hozták el Is-
ten és a gyülekezet színe elé első-
szülött kislányukat, Zoét, akit lelki-
pásztorunk, Ujvári Ferenc mutatott
be, áldást kérve életére.

24-én pedig Pálya Szilveszterrel és
Annamáriával együtt adhattunk há-
lát második kislányukért, Csengéért
Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor veze-
tésével.

Alkalmainkon köszöntötték le-
endő társaikat a gyermekbibliakör
tagjai, valamint az érintett családok
képviselői fogalmazták meg jókí-
vánságaikat.

Istenünk őrizze és óvja továbbra
is mindkét családot, hogy valóban
jellemző legyen életükre az énekíró
szava: „Ó, boldog ház, hol befogad-
nak téged...”!               Szilágyi József

Gyulán 
2016. május 15-én a pünkösdva-

sárnap délelőtti istentiszteletre hoz-
ta el Gál Csaba és Gálné Erdész Orso-

gyermekbemutatások

1966. április 2-án Bárdos Irén és
Marton Elemér Isten és emberek előtt
örök hűséget fogadtak egymásnak a
lénárddaróci baptista gyülekezet-
ben. Azóta 50 év telt el, és nem sok
minden változott, Isten kegyelméből
a házasság még mindig tart.

2016. április 10-én a gyülekezet-
tel együtt adtunk hálát értük, és sze-
geztük figyelmünket Istenre. A kör-
zet lelkipásztora, Győri Gábor az ün-
nepi istentiszteleten a 85. zsoltár 11.
versét olvasta fel. A szeretet és a
hűség, melyek Isten főbb jellemvo-
násai, a házasságban is megtalálha-
tóak, hiszen e kettő nélkül nem lé-
tezne. Elemér és felesége Istenre
alapozva építették közös életüket,
melyben volt sok vihar, de az isten-
félelem soha nem hagyta el őket.

Visszatekintésükben hálát adtak az
eddig eltöltött közös évekért, és
megköszönték Istennek, hogy bár
saját gyermekkel nem ajándékozta
meg őket, de mégis örökbe fogad-
hattak 1993-ban egy kislányt. Kö-
szöntötte őket a család, a gyüleke-
zet, és jelen volt Petrik Ádámné, aki-
nek a férje 50 évvel ezelőtt adta
össze a párt. Próbáltuk megtudni,
mi lehet a hosszú házasság titka. A
Baptista Rádióban februárban el-
hangzott négy H-vitamin adta meg a
választ a kérdésre, melyeket ők is
vallanak: hála, hit, hűség, humor. 

Kívánjuk életükre Isten gazdag
áldását, hogy éljenek meg együtt
még sok boldog esztendőt!

Makráné Marton Debóra

aranymenyegzőlénárddarócon

(Folytatás a következő oldalon)
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lya a család negyedik gyermekét,
Debóra Pannát. A lelkipásztori üze-
net a 2Tim 1,14 alapján hangzott. A
hálaadó és áldáskérő imádságok és
a gyermekek éneke után a bibliakö-
ri tanítók nevében Matuzné Pintér
Tímea a Zsolt 127,3. igével köszön-
tötte a családot.                             MJ

Gödöllőn
Az elmúlt évhez hasonlóan idén

is gyermekbemutatásokkal kezdő-
dött a tavasz gyülekezetünkben. El-
sőként Gál Jonatán érkezett meg a
családi és a gyülekezeti közösségbe.
Szülei, Gál István és Éva harmadik

gyermekeként március 20-án kér-
tünk áldást az újszülött életére. Az
örömteli esemény után a nagyapa,
Gál Győző testvér hirdette az igét az
istentiszteleten.

Május 8-án Jonatán unokatest-
vérének, Papp Zalánnak örülhettünk
szüleivel, Papp Istvánnal és Evódiá -
val, valamint két nagyobb testvéré-

vel együtt a gyülekezetben. A kis-
gyermekért és családjáért való
imádkozást követően Zalán nagy-
bátyja, Papp László testvér tanított a
Krisztus evangéliumának fényében
megélt családi életről.

Mindkét gyermekbemutatáson
Lőrik Levente gödöllői lelkipásztor
kért áldást a kicsinyek életére, a
gyülekezet bibliakörösei pedig
énekkel és verssel köszöntötték
őket. Isten gondviselő kegyelmébe
ajánljuk mindkét család életét!

Kattáv

(Folytatás az előző oldalról)

w Kossuth rádió
Az Úr közel! – A baptista egy-

ház félórája. Május 13-i műsorun-
kat visszahallgathatják a http://
www.mediaklikk.hu/musor/azur
kozel/ weboldalon. Idei műsora-
ink: július 8., szeptember 9., no-
vember 11. 

w Duna Tv
Baptista Magazin. Augusztus

20., november 13. Élő közvetítés (is-
tentisztelet): október 9.

Baptista ifjúsági műsor. Augusz-
tus 21., október 23., december 18.

w Baptista Rádió
Mozaik. Minden hétfőn 12 órától

Merényi Zoltán beszélget egyházunk
meghatározó személyiségeivel. www
.baptistaradio.hu

w hatoscsatorna
A csatorna gyakran látja vendé-

gül a baptista vezetőket, szakembe-
reket. A tévé YouTube-csatornáján
visszakereshetőek az eddig elké-
szült műsorok, valamint az egyház
honlapján és Facebook-oldalain is fi-
gyelemmel kísérhetik a testvérek a
műsormegosztásokat.

rádió-éstv-műsor-ajánló
A közeljövőben esedékes baptista vonatkozású 

rádiós és televíziós műsorok

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésé-
nek napja, a gyülekezet születésnap-
ja és a világmisszió kezdete. Jézus
Krisztus megígérte a Pártfogót, aki-
ben természetfölötti erőt adott hi-
tünk megvallásához és a mellette va-
ló hűséges helytállásunkhoz.

Ahogyan ez az első pünkösd al-
kalmával történt, a Kispesti Baptista
Gyülekezetben is többen döntöttek
Jézus Krisztus követése mellett.
2016. május 15-én, pünkösdvasár-
nap négy fehér ruhás hitvalló testvé-
rünk – Tóth Fruzsina, Hartman La -
donicki Mária, Kéméndi Dániel, Jakab
Ádám – lépett a vízmedence hullá-
mai közé, hogy Jézus Krisztus pél-
dáját és parancsát követve beme -
rítkezzen. Imádkozzunk értük, hogy
mindhalálig hűségesek legyenek el-
hívó Urukhoz.

Ezen a pünkösdön vendégeket is
fogadhattunk Tóalmásról. A gyer-
mektáboron és bibliaiskolán kívül
egy 40-50 fős baptista gyülekezet is
működik ott, akik vendégeink vol-

tak ezen a vasárnapon. Mint ahogy
az közismert, a közelmúltban lettek
tagjai a baptista szövetségnek, így
gyülekezetünkben ünnepeltük meg
csatlakozásukat országos közössé-
günkhöz.

Mivel fehér ruhás hitvalló test-
véreink közül többen a tóalmási if-
júsági táborban tértek meg, így a
bemerítési ünnepre is elkísérték
őket barátaik és lelki vezetőik, akik
a szolgálatokba is bekapcsolódtak.
Az igei buzdítást Varga István tóal-
mási lelkipásztor végezte. Pünkösd
jelentőségéről és a bemerítés bibliai
alapjairól pedig dr. Mészáros Kálmán
kispesti lelkipásztor tanított.

A kispesti asszony testvérek bő-
séges szeretetvendégséggel készül-
tek, így az ünnepi alkalom a terített
asztalok körül folytatódott még a
délután folyamán is. Köszönjük ven-
dégeink szolgálatát és a vendéglá-
tásban szorgoskodók nagylelkű
munkáját.

Kispesti Hírnök

Pünkösdvasárnap:bemerítésKispesten



Élõben
jelentkezünk!
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IFIROVAT

Új valóságshow van a tv-ben, a
címe: Ádám keresi Évát. Az utcá-
kon és még sok más helyen ezt pu-
cér szereplőkkel reklámozzák. Va-
jon mi keresztények mit szólunk eh-
hez? 

Először is megállapíthatjuk:
ahogy a világi emberek többsége
gondolkozik egymásról, az arról
árulkodik, hogy nem tartják a má-
sik embert többre egy tárgynál, aki
azért van, hogy a vágyaikat kielégít-
se. Ezzel szemben Isten valami telje-
sen mást tervezett. Ezt olvashatjuk
a Bibliában: „mind az ember, mind az
asszony meztelen volt, de nem szégyen-
keztek egymás előtt.” (1Móz 2,25)
Nem takargatták magukat, nem fél-
tek a másiktól, mert eszükbe se ju-
tott, hogy a másik tárgyként kihasz-
nálja őket vágyai kielégítésére, hogy
aztán miután megunta, félredobja. 

Csakhogy az ember fellázadt Is-
ten ellen. És ez az idilli állapot meg-
változott, a férfi és a nő közötti har-
mónia megtört. „Az Úr így szólt az
asszonyhoz: ...Vágyakozni fogsz a férjed
után, ő azonban uralkodni fog rajtad.”
(1Móz 3,16) És pontosan ez törté-
nik. Mert amikor valaki csak annyit
lát a másikban, hogy azt meg kell
szerezni, akkor az uralkodás, a bir-
toklás van a vágyai középpontjá-
ban. Pedig Isten eredeti terve nem
ez. Ő nem tárgyat adott, hanem tár-
sat adott az embernek. A tisztaság
annyit jelent, hogy Ádám szemével
látunk: a másikban nemcsak a tes-
tet, hanem a személyt, a páromat,
akiért felelős vagyok, akinek oda-
adom magam. 

Mi keresztények ellenezzük a
szexet? Dehogy! Épp ellenkezőleg:
sokkal többre tartjuk, mint például
ennek a műsornak a készítői. Sze-
rintünk nem való a képernyőre, de
nem való egyéjszakás kapcsolatok-
ba se. A házastársak hálószobájába
való. 

HA

ádámkeresiÉvát
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A Golgota Keresztény Gyüleke-
zet adott otthont a nem mindennapi
tabutémákat feszegető kétnapos ren-
dezvénysorozatnak, melyet a Névte-
len Utak Alapítvány hívott életre áp-
rilis 29–30-án.

Az áldozattá válás folyamatára,
az emberkereskedelem könyörtelen
valóságára, az ember valódi értékére
és a kiszolgáltatott helyzetben lévők
megsegítésének lehetőségeire hívta
fel a figyelmet az ingyenes interaktív
kiállítás.

A Névtelen Utak Alapítvány
négy éve működik Magyarországon.
Tevékenységei közé tartozik a reha-
bilitáció és a reintegráció. A védett
házba került lányoknál drog- és al-
koholfüggőség, ezenfelül nagyon
komoly társfüggőség van jelen.

Bevallom, nem gondoltam bele
eddig, hogy mi vezethet el egy em-
bert odáig, hogy pénzért árulja a
testét, lelkét. Lehet, hogy nem jóked-
véből áll ott?

Sokáig azt gondoltam, azok vá-
lasztják ezt, akiknek nincs kedvük
dolgozni, tanulni, vagy sok pénzt
szeretnének keresni. A híres pornó-
csillagok sohasem mesélnek kény-
szerítésről, zsarolásról, verésről. A
többiek meg valószínűleg nem be-
szélhetnek. Fel sem tudom fogni,
milyen érzés lehet a kiszolgáltatott-
ság, hogy nincs, aki megvédene,
nincs, akihez fordulhatok. 

Fontos a prevenció, a megelőzés.
A megtörtént „bajt” már nehezebb
helyrehozni. Ha az életre, szerethe-
tőségre neveljük a gyermekeket, ak-
kor egészséges felnőttek válhatnak
belőlük. 

Az egyik szervező az esemény
sajtótájékoztatóján ezt nyilatkozta: 

„Hisszük, hogy Isten szabadnak
teremtett minket. Csakhogy 2016-ot
írunk, és a rabszolgaság még mindig
létezik. Az ember létének lényegét
gyalázza meg. Az áldozatokat attól
az Istentől kapott jogtól fosztja meg,
amit te és én készpénznek veszünk.”

„A rabszolga-kereskedelmet nem -
csak a gonoszság működteti, hanem
a tudatlanság is segíti. Hisszük,
hogy társadalmunkban a változást
az indíthatja el, ha az emberek ráéb-
rednek erre.”

Kérdés ezek után, hogy mit te-
hetek én? 

A védett házat működtető és
nappali tanulmányi programot mű-
ködtető Névtelen Utak Alapítvány
önkéntesek jelentkezését várja – tud-
tuk meg –, akik az életvezetési kész -
ségek fejlesztésében segíthetnek az
emberkereskedelem áldozatainak. 

A tízalkalmas képzésen elsajátít-
hatják, hogyan tartsanak olyan krea-
tív foglalkozásokat, mint az önálló
döntéshozatal, a számítógépes isme-
retek, főzés, kertészkedés – erre sze-
retnék ugyanis megtanítani a fog-
ságból kiszabadult nőket. 

De háttérmunkásokra is szükség
lenne, ahogy egy mozgáskultúra-te-
rapeutára is, aki megtanítja az újat
kezdőket érzelmeik kifejezésére. 

Tervezik olyan vállalkozás elin-
dítását is, amely a rehabilitált nők-
nek biztosítana munkalehetőséget, a
bevétele pedig az alapítvány műkö-
dését tenné hosszú távon lehetővé,
ezért várják önkéntes vállalkozói ta-
nácsadó jelentkezését is. 

Koszó Vanda
Fotó: Farkas Vivien

mennyit érsz?
Beszámolóakiállításról
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w Pesti, távfűtéses, belvárosi
albérletet keres baptista lány.
Tel.: 06 20 48 76 213.

h i r d e t é s

Az Evangélikus Középisko-
lai Kollégium felvételt hirdet a
2016/17-es tanévre középisko-
lások és általános iskolák felső
tagozatos diákjai számára.

Egyházi fenntartású kollégiu-
munk Budapest szívében, a Ró-
zsák terén áll, és az ország min-
den pontjáról fogad diákokat.
Hétvégén is nyitva tartunk folya-
matos pedagógiai felügyelettel.

Jellemzőink:
• könnyen elérhetők és meg-

közelíthetők vagyunk (a Keleti
pályaudvartól és az Erzsébet
körúttól is pár perc séta)

• a főváros forgatagában nyu-
galmat, biztonságot nyújtunk

• patinás, parkosított környe-
zet

• alkalmazkodunk az iskolai
elfoglaltságokhoz

• saját tanáraink segítséget
nyújtanak a tanulásban matema-
tika, történelem, magyar és
egyéb tantárgyakból

• tartalmas kollégiumi életet
kínálunk (szakkörök, érdekes
programok)

• saját konyhánk napi három-
szori étkezést biztosít

• gondoskodó légkör és csalá-
dias hangulat jellemez minket.

A felvételiről részletes tájé-
koztatás olvasható honlapun-
kon, ahol minden fontos infor-
máció megtalálható.

Címünk:
1074 Budapest, Rózsák tere 1.
Telefonszám:
06-1/351-0522
E-mail-cím:
bpkollegium@lutheran.hu
Honlap:
evangkoli-rozsaktere.hu

Kollégiumifelvétel

Emlékezz vissza az útra, ame-
lyen vezetett Istened, az Úr a pusz-
tában!

Isten útját a pusztában lehet iga-
zán megtanulni, ahol nincs más,
csak az Úr, aki segítségül lehet bár-
milyen akadály elhárítására. Nem
könnyű a pusztai élet, de ha még
egyszer kezdhetném, ezzel a görön-
gyös úttal kérném.

Előző írásaimban már említet-
tem, hogy hitetlen életet éltem, csak
csodálni tudom, miért voltam Isten
előtt ennyire értékes, hogy gyerme -
ké vé fogadott.

1949 végétől 1957. decemberig
közszolgálatban dolgoztam. Ez volt
a legnagyobb Isten elleni időszak.
Még a templom felé sem lehetett
nézni, nemhogy eljárni oda. Ez egy
rideg, harcokkal, hitetlenséggel, sze-
génységgel (súlyos beszolgáltatási
rendszer) teljes időszak volt. Olyan
helyen dolgoztam, ahol az udvar-
ban volt a katonai nyilvántartó inté-
zet, és egy alkalommal tele volt az
udvar fiatalemberekkel. Várták az
elirányítást, hogy kit hova helyez-
nek.

Mivel nem ismertem őket, nem
tudtam, hogy amikor kimentem az
udvarra, egyikük komolyabban
megfigyelt. Ez 1952-ben történt. Ő
egy nagyon komoly, Istent félő fia-
talember volt, és az Alföldről Du-
nántúlra hozták, Tapolcára huszon-
négy hónapos sorkatonai szolgálat-
ra. A háromszázhetven kilométeres
távolság miatt csak egyszer volt ott-
hon. A bevonulás után tehergépko-
csira tették sofőrnek, és a keresztne-
vemet – „Irénke” – belevéste a kor-
mányba. Semmit sem tudtam arról,
hogy huszonnégy hónapon keresz-
tül imádkozott értem.

1956 végén a forradalom alatt –
számomra teljesen váratlanul – ösz-
szetalálkoztunk. Meglepődtem, mert
addig én egy fiatalembernél sem ta-
pasztaltam azt a tiszta, őszinte be-
szélgetést. Meghívott a következő
vasárnapra prédikátorbemutatási
ünnepre az imaházukba. Elfogad-
tam, mivel abban az időben már

nem volt akkora szigorúság. Azután
néhány alkalomra elmentem, és
egyszer arra kért, hogy legyek a fe-
lesége, mert már sok éve a szívében
vagyok, de szeretné, ha előtte
bemerítkeznék. Valami különös
vonzó erőt éreztem, de hitben na-
gyon gyenge lábon álltam. Az új
prédikátor bemerített, úgy, hogy egy
szót sem kérdezett tőlem. Édes-
anyám addigra már hitre jutott és
velem együtt bemerítkezett. Hat hó-
nap múlva házasságot kötöttünk,
1957. február 14-én.

Én még tovább dolgoztam de-
cemberig. Nem sok időm volt Bibli-
át olvasni.

Nem is igazán értettem, csak nap-
ról napra figyeltem a férjemet, de
nemcsak én, hanem az egész csalá-
dom. A következő évben egyik öcsém,
azután a következő évben apukám és
a másik öcsém, a negyedik évben pe-
dig a húgom is bemerítkezett.

Házasságkötésünk után férjem
leültetett magával szemben, és azt
mondta:

– Csak egy évet kérek tőled, ad-
dig mindent tegyél úgy, ahogy az én
életemben látod. Egy év után újból
leülünk, és ha nem lesz jó, változta-
tunk rajta.

Gyülekezeti alkalom előtt soha
nem mondta, hogy készüljek, de
nézte az órát, és ha indulni kellett,
otthagyott, mert egyszer sem késett
el az imaházból. Ez két alkalommal
történt meg, harmadjára már én is
időben elkészültem, hogy vele me-
hessek. Ötvenhárom évet éltünk
együtt. Csodálatos ember volt! Nem
kellett engem megváltoztatnia, mert
magával ragadott a hitélete.

Egyéves házasság után a Dunán-
túlra költöztünk. Istennek gondja
volt arra, hogyan ismerhetem meg
őt magát igazán. Mózest a jó élet
után negyven évig készítette fel a
pusztában. Dávidot is a pusztában
készítette fel Isten a rá váró nagy fel -
adatok elvégzésére. Izrael népét
szintén a pusztában tanította, hogy a
nehéz ségekben hogyan állják meg

hihetetlen történetek
Megküzdeni a nehézségekkel

(Folytatás az utolsó oldalon)
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helyüket. Aki nem vállalta, elpusz-
tult az úton.

Engem is kiemelve a jómódból,
teljesen idegenben, mindenkitől tá-
vol nevelt napról napra. Olyan he-
lyen éltünk, ahol a legközelebbi
szomszéd egy kilométerre lakott tő-
lünk. 1958. március 3-án indultunk
el szülőfalunkból két hónapos gyer-
mekünkkel a háromszáznegyven ki-
lométerre levő új otthonunk felé.
Azon a napon nagyon hidegre for-
dult az idő. Én a sofőr mellett ültem,
és többször megálltunk idegen hely-
re bekéredzkedve, hogy gyermeke-
met megetessem és tisztába tegyem.
Estére hideg lakásba érkeztünk,
semmi tűzrevalónk nem volt, ráadá-
sul a sofőr is ötszáz forinttal többet
kért, mert sok volt az állási idő. Any-
nyi pénz volt csak nálunk, amennyi-
ben induláskor megegyeztünk, de ő
azt mondta, addig nem megy el,
amíg ki nem fizetjük. Istenhez kiál-
tottam segítségért. Elmentem a telje-
sen ismeretlen távoli szomszédhoz,
és kértem ötszáz forintot. Minden
megjegyzés nélkül adtak.

Másnapra kisfiam nagyon beteg
lett magas lázzal. Elindultam az is-
meretlen faluba – gyermekemmel a
kezemben – orvost keresni. Ismét Is-
tenhez kiáltottam az utat végig-
imádkozva. Egy idős orvos házas-
párhoz irányítottak.

Elmondtam, honnan jöttünk, és
hogy se pénzem, se biztosításom
nincs, csak egy nagyon beteg gyer-
mekem.

Csak csodálni tudom még most
is, ha rágondolok, az orvos milyen jó
szívvel kezelte a fiamat napokig,
mindent megadva, és közölte, ha ne-
künk is bármikor gondunk lesz,
menjünk nyugodtan hozzá. Részben
a betegsége miatt, részben mert az
idegenben legtöbbször egyedül vol-
tam, a kisfiamat mindig kézben tar-
tottam. Öt hónapos volt, amikor fér-
jem testvére meglátogatott ötéves
kislányával. Felajánlotta, hogy segít
a szőlőkötözésben, a kislánya addig
eljátszik a gyermekemmel. Ahogy a
kiságyba fektettem a fiamat, keser-
vesen sírt, de a sógornőm biztatott,
hogy majd megnyugszik. Két tőkét
kötöttem meg, és éreztem a lelkem-
ben, hogy be kell mennem. Kis toll-
dunnájával betakarta a kislány, hogy
ne sírjon. Amikor az ajtón beléptem,
a kis lába kilátszott, és akkor rúgta
az utolsót. Lerántottam a dunnát,
amin már egy tenyérnyi hab volt,
felkaptam az ágyból a hófehér, élet-

telen gyermeket, és kirohantam vele
az udvarra. A viharos szél ellenére jó
idő volt. Rángattam a gyermeket, az
erős szél felé tartottam, és vagy há-
romszor bevittem a házba, de moz-
dulatlan, élettelen volt. Kétségbeesé-
semben felvittem az idős szomszé-
dokhoz, hátha tudnak valamit tenni
az élettelen gyermekkel. Félúton
szaladva ránéztem, a bőre lilás szí-
nűre változott, ekkor összecsuklot-
tam, nem volt több erőm. Sógornőm
elkapta a gyermeket, és továbbsza-
ladt vele. Ahogy a házhoz ért, visz-
szakiáltott nekem, hogy kinyitotta a
szemét.

Annyira megviselt ez a dolog,
hogy utána egy pillanatra sem tet-
tem le a kezemből a fiamat. A há-
zunktól egy széles fasor húzódott
bokrokkal egészen a falu széléig.
Egész nap hol az egyik, hol a másik
bokorban ültünk, és vártuk estére
haza aput. Elmondtam neki, mi tör-
tént, de csak csendben hallgatott és
nézett mindkettőnkre. Nógattam,
mondjon már valamit:

– Mit szóltál volna, ha holtan ta-
lálod a fiadat?

Egy ideig hallgatott, majd csend-
ben azt mondta:

– Személyesen tett látogatást ná-
lunk az Úr.

Időnként szükségünk van arra,
hogy a próbák vihara lecsapjon
ránk, ha azt akarjuk, hogy hitünk
érettebbé váljon.

Tóth Sándorné
(Balatonszemes)

A Vácegresi Baptista Gyülekezet
a 2016-os évet a közeledés évének
nevezte el. Ennek fényében minden
hónapban egy előadót hív meg
meghatározott témában együtt gon-
dolkozásra késztetni a gyülekezetet.

Így került sor dr. Somody Imre
testvér meghívására is. Előadásának
címe: Férfi a családban. 

Előadását a Jn 15,1–17 igesza-
kasz magyarázatával kezdte, ami-
nek legfontosabb gondolata:
„Krisztusban vagy-e?” Ez minden-
nek a kiindulópontja. A hívő élet =
megmaradni Krisztusban. A Krisz-
tusban maradás alapja pedig a fo-
lyamatos megtisztítás.

A családban a férjnek és a fele-
ségnek is más-más prioritása van.
Ezért értik meg nehezen egymást.

A férj gondolkozásában az a fon-
tos, hogy a felesége tisztelje! Becsülje
meg! A feleség gondolkozásában a
szeress dominál, és a biztonságra vá-
gyom! Ez adja a családi harmóniát.

Ha ez nincs meg, bekövetkezik
a lelki-testi szorongás. A folyama-
tos, hosszan tartó szorongás idővel
betegséggel párosul. A betegség ke-
zeléséhez pedig sok pénz kell. Be-
következik a két fél között a konf-
liktus.

Az előadó gyakorló édesapa-
ként kitért a gyermeknevelésre is.
Kiemelten hangsúlyozta, hogy ma a
gyermek napi négy órát tölt a média
világában (telefon, számítógép, tv,
közösségi oldalak...). Így nem a szü-
lők nevelik, formálják a gyermeket,
hanem a média. 

Dr. Somody Imre testvér 40 perc-
re tervezett előadása végül közel
másfél óra időtartamú lett kérdések-
kel, hozzászólásokkal együtt. Kö-
szönet az előadónak.

Sellyei Imre

Férfi a családban

Isten kegyelméből, a Trans
World Radio nevében 2016. má-
jus 6-án megalapítottuk a Ma-
gyar Keresztény Internet Szolgá-
latot. Első adásunkat ezen a na-
pon indítottuk útnak.

Az új adásainkat mindig pén-
teken, a többieket mindennap,
bárhol, bármikor a következő cí-
men meghallhatják: http://
tiny.cc/igazsag. 

Kérjük a Békehírnök olvasóit,
hogy magyarul beszélő rokonai-
kat és ismerőseiket erről az inter-
netes evangéliumi szolgálatról tá-
jékoztassák, amit a világon bárhol
és bármikor meghallgathatnak.

Steiner József
USA

magyar keresztény 
internet szolgálat

hihetetlen történetek – folytatás az előző oldalról


