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A hét igé je
„Őrizkedj azért, és vigyázz na-

gyon magadra, hogy meg ne feled-
kezz azokról, amiket saját szemeddel
láttál, és ki ne vesszenek emlékeze-
tedből, amíg csak élsz! Ismertesd
meg azokat fiaiddal és unokáiddal is;
azt a napot, amelyen ott álltál Iste-
ned, az Úr előtt a Hóreben, ahol ezt
mondta nekem az Úr: Gyűjtsd ide
hozzám a népet, hogy meghallgassa
igéimet, és megtanuljanak félni en-
gem mindenkor, amíg csak a földön
élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat
is.” (5Móz 4,9–10)

A hét gOn dO lA tA
Oda kell figyelnünk arra, hogy

Isten által tanítottak legyünk és
maradjunk. Lehet akármilyen ké-
pességünk, talentumunk vagy ka-
rizmánk, ha azok használatára
nem Isten tanít meg és készít fel,
akkor rosszul fogjuk felhasználni,
így akár magunk és mások kárára
lehetünk azokkal. (Vas Ferenc)

A hét gyAkOrlAtA
Ha Isten tanít, akkor jól is fog-

juk csinálni. Hogyan tanít? Belül-
ről. A héten mindennap kérdezd
meg magadtól este: Mit tanultam
ma Istentől?

A hét imájA
Uram, hadd érezzem, hogy sze-

mélyesen te tanítasz engem! Ámen.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ LAPJA

Kedves Pedagógusok!
Mindig csodálkozva néztem az

otthon tanuló diákokra, hogy a
szülőknek honnan van annyi ener-
giájuk egész nap a gyerekekkel fog-
lalkozni. 

Az elmúlt hetekben, hónapok-
ban belekóstolhattunk, hogy mit is
jelent ez a szakma, milyen is peda-
gógusnak lenni a gyakorlatban.
Hogy néz ki, amikor a szülőből pe-
dagógus lesz, mit jelent tanítani,
számonkérni, fegyelmezni, bátorí-
tani. 

Hallottam egy kedves történe-
tet, amelyben a szülő ír a gyermeke
ellen őrzőjébe, és üzen a tanárnak,
hogy valamit csináljon a gyerekkel,
mert nem akar rendesen tanulni. 

Olyan ez, mintha megfordult
volna a világ. 

A diák otthon jár iskolába, a
szülőből tanár lesz, közben szülő
marad, és mindemellett otthon dol-
gozik. De nemcsak a házimunkákat
végzi el, hanem a munkahelyit is
otthonról. És mivel a családtagok is
otthon vannak, ezért minden ott-
hon végzett feladat sokkal több el-
foglaltságot is jelent egyben.

Embert próbáló idők ezek. Sok-
féle kihívással és nehézséggel. Át-
alakuló szemlélettel. Sokat tanulva
saját magunkról, az erősségeinkről
és korlátainkról, Istenről, a gyere-

keinkről, a megváltozott hétközna -
pokról. Most érezzük csak igazán,
hogy mekkora köszönet jár a peda-
gógusoknak. 

Köszönjük, hogy többet tesznek,
mint amit kell, hogy sokszor erejü-
kön felül teljesítenek a mindennapi
munkájuk során. Nem csak tanít-
ják, nevelik is a gyermekeinket,
fontos értékeket közvetítve feléjük.

Köszönjük, hogy sokszor nem
az anyagi megbecsülés miatt vég-
zik ezt a nemes munkát, hogy áldo-
zatos munkájukat nem az anyagi
karrier és nem a körülmények, ha-
nem a hosszú távú eredmény moti-
válja. A következő generáció, akikre
nagy hatással lehetnek a munkájuk
nyomán. Még akkor is, ha pillanat-
nyilag nem is látszik változás a ta-
nulók felfogásában, viselkedésé-
ben, később azonban beérik mun-
kájuk gyümölcse.

Köszönjük a pedagógusoknak,
hogy a legtöbben a szeretet és a szi-
gor kedves egyensúlyával tanítják
és nevelik a gyermekeket. 

Hálásak vagyunk Istennek,
hogy adott tanítókat, akik hűsége-
sen végzik hivatásukat az ő dicső-
ségére. „Mert a nekünk adatott kegye-
lem szerint különböző ajándékaink
vannak, eszerint szolgálunk is... a ta-
nító a tanításban...” (Róm 12,6–8)

A tanítók olyan szolgálatot vé-
geznek, olyan befektetést, amely-
nek a gyümölcsét csak évek múlva
fogjuk látni.

Kívánjuk, hogy hivatásukat to-
vábbra is hűségesen és kitartóan
végezzék. 

A szeretet himnuszának üzene-
te erősítse valamennyi pedagógus
lelkét és elhivatottságát a gyerme-
kek felé végzett szolgálatuk köze-
pette: 

„A szeretet soha el nem múlik.”
(1Kor 13,8)

Barbarics Péter
Baptista Oktatási Központ

HetiútmutatóOtthonból – iskola, 
nappaliból – osztályterem

A pedagógusnap alkalmából köszöntjük pedagógusainkat, 
Isten áldja meg gazdagon életüket, munkájukat!
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A hónap igéje
„...te magad légy példaképük a jó

cselekedetekben, mutass nekik a taní-
tásban romlatlanságot és komolysá-
got, beszéded legyen feddhetetlen és
egészséges, hogy megszégyenüljön az
ellenfeled, mivel semmi rosszat sem
tud mondani rólunk.” (Tit 2,7–8)

A hónap gondolata
A pedagógusok szolgálata eb-

ben a tanévben a végéhez ér.
Gyermekeinket bízzuk rájuk min-
den szeptemberben. Az iskolai
nap folyamán több időt töltenek
velük, mint velünk. (Még akkor is,
ha a jelen helyzetben néhány hó-
napja nem mehettek az iskolába,
nem fizikailag voltak együtt a ne-
velőjükkel.) Hatásuk ezért külö-
nösen jelentős gyermekeink életé-
ben. Természetesen bárki más is
válhat a szülők mellett a gyerme-
kek nevelőjévé, mesterévé. De
csak azok lesznek az ő példaképe-
ik is, akiket érdemesnek és méltó-
nak tartanak a követésre. Mint
ahogy erre Pál apostol Tituszt is
kérte, hogy legyen a többi fiatal
példaképe. Hogy Titusz ezt ho-
gyan érte el, azt nem tudjuk. De
Tituszhoz hasonlóan minden fel-
nőttnek kutatnia kell annak mód-
ját, azt az utat, amelyen a gyere-
kek és a fiatalok számára példa-
képpé válhatnak. Akár iskolai
pedagógusok, akár jövőért felelős
felnőttek.

Tanítók és tanárok vagyunk
mindannyian felnőtt emberként, de
magunkat nem tehetjük példakép-
pé a jövő generációja számára. Hi-
szen példakép senki nem a maga
igyekezete és akarata nyomán lesz.
A gyerekek és fiatalok maguk vá-
lasztanak példaképnek valakit. És
olyat választanak, aki megragadja a
lelküket, a képzeletüket, a szívüket.
Boldogok azok a tanítók, tanárok,
de minden felnőtt is, akik példakép-
pé válhattak valakiknek a diákjaik,
neveltjeik közül. Mert amikor egy
gyermek vagy fiatal minket választ
mintának, akkor tudhatjuk, hogy jól
igyekeztünk a jóra, és ahhoz a sze-
retet kötelékével oda is tudtuk kö-
tözni őt.

(Folytatás a következő oldalon)

isten országának tanítók
és tanárok kellenek

2020. június Izgalmas kérdés, hogy vajon mit
tudnak csinálni a zenei együttesek
karantén idején?

A Szegedi Ökumenikus Gospel
Kórus tagjai nagy izgalommal vár-
ták a tavaszt, hiszen csodás terve-
ink voltak, például az Operaház
felkért bennünket egy Bach(!)-
performanszhoz énekelni két ko-
rált. 

Városi rendezvényeken léptünk
volna fel a főtéren, valamint a szín-
házban egy kórusünnep keretein
belül. 

Egyeztetések folytak videóklip
készítéséhez, és tízéves születésna-
punkat is szeretnénk megünnepelni
a már szokásos adventi jótékonysá-
gi koncertünk a Szegedi Újszülött
Életmentő Alapítvány javára kere-
tei között. Igaz, ez még távol van,
de most minden terv bizonytalanná
válik. 

Már gyermekként is ismertem
ezt a mondást: a jakabi feltételek
mellett („Ha az Úr akarja, és
élünk”). Sokszor csak jólneveltség-
ből mondjuk, most eljött az idő,
hogy komolyan is gondoljuk...

Szóval minden a tervek szerint
megy, csak nem a mi terveink sze-
rint. 

Karanténba zárva az első hetek-
ben az online tanítás bugyraiban
próbáltam megismerni a különbö-
ző felületeket, amelyekkel az online
zeneelméleti és szolfézsóráimat
szórakoztatóvá és vonzóvá tehetem
kb. 160 tanítványom számára, de
mégis személyesre szabva.

Az első fellélegzés után – a visz-
szajelzések alapján működik az on-
line munka – látva a karantén -
videókat a kevésbé elfoglalt, otthon
rekedt kórustagok kezdték felvetni,
hogy mi is csináljunk egyet. 

Eleinte elhessegettem a gondo-
latot a sok elfoglaltságomra hivat-
kozva, aztán eszembe jutott egy
énekünk, ami vidám, hálával teli,
örömteljes, és már van is zenei ala-
punk hozzá – ez utóbbi egy olyan
felfedezés volt, mint amikor a
gardróbunkban megtalálunk várat-
lanul egy elfelejtett, de igen divatos
ruhadarabot. Vagyis elérhetővé
vált a tervünk.

Mindeközben és -mellett ilyen
újrafelfedezett videók voltak azok
a koncertfelvételeink is, melyek
először a Szegedi Baptista Gyüle-
kezet húsvéti és úrvacsorai közve-

títéseiben hangzottak fel, aztán a
közösségi portálokon is közzétet-
tük őket. Hiszem, hogy ezekkel is
tudtuk lélekben erősíteni azokat,
akik szívesen néznek/hallgatnak
bennünket. 

Ezek a felvételek pedig legalább
két dolgot segítenek tudatosítani
bennünk, kórustagokban is: nem-
sokára újra együtt énekelhetünk,
valamint még jobban meg kellene
becsülnünk a közös éneklés lehető-
ségét.

Visszatérve a karanténvideó -
hoz: a gospelesek nagyon megörül-
tek a gondolatnak. A pozitív és lel-
kes fogadtatás után elindulhattak
az előkészületek. Olyanokat is hív-
tunk, akik mostanában már nem
tudnak velünk énekelni, mert már
máshol élnek, más élethelyzetben
vannak – de az online térben már
ez sem akadály!

Rendkívül izgalmas időszak kö-
vetkezett – megtanulni vagy felele-
veníteni a saját szólamunkat, aztán
felvenni videóval, mindezt határ-
időre elkészíteni. 

Nagyon vicces posztok szület-
tek a kórus privát közösségi cso-
portjában. A munka igazán szóra-
koztató volt, és nagyon remélem,
hogy hasznos is. Mindenesetre
tényleg készült tavasszal egy vide-
ónk, még ha nem is az, amit tervez-
tünk...

És hogyan éltük meg a videó -
készítést belülről? 

Álljon itt néhány gondolat a
kórus tagjaitól!

– Van-e valami, amit tanultál a ka -
ranténvideó kapcsán magadról, a kó-
ruséneklésről, a technikai hozzáérté-
sedről/tanulékonyságodról?

– A hangulat megragadása és át-
adása, ami szerintem kórussal
együtt nagyon könnyen megy, ott-
hon, egyedül (még ha felkészülés-
nek meg is hallgatsz egy régi kon-
certfelvételt) nagyon nehéz.

– Én főleg azt, hogy ne halasz-
szam az utolsó pillanatra, és ne le-
gyek hulla fáradt, amikor éneklek.

– Nagyon sokat segített, hogy
már a szólamom fel volt énekelve,
így könnyebben ment az éneklés.
Saját magam jöttem rá a hibáimra.
Érdekes érzés volt egy kamerának
énekelni.

karanténban a SZÖg
ÁlddmostŐt!
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Szeretettel értesítjük az érdeklő-
dőket, hogy a 2020. évi nyári Egy-
házzenei Tanfolyamot a járványra
tekintettel csak csökkentett mérték-
ben, távoktatással tartjuk meg az or-
gonistanövendékek részére 2020. júni-
us 29-től július 4-ig részvételidíj-
mentesen.

Ehhez egy videó/hang felvételé-
re alkalmas mobiltelefonra vagy
tabletre vagy számítógépre, egy sa-
ját e-mail-postafiókra és saját gya-
korlásra alkalmas hangszerre lesz
szükségük a jelentkezőknek.

Amikor újra biztonsággal lehet
személyes találkozókra sort keríteni,
és nem kell egymástól távolságot
tartanunk, akkor keresünk majd al-
kalmat a karvezetők és énekesek
számára is továbbképzésre.

Megértést és türelmet kérünk
még ebben, és kívánjuk, hogy a jó Is-
ten tartson meg bennünket az ő óvó
szeretetében!

Az orgonistáktól a tanfolyami
jelentkezéseket június 20-ig várjuk
e-mailben Tóka Ágoston címére:
agoston.toka88@gmail.com.

Üdvözlettel:
A tanfolyam tanárai

A hónap gyakorlata
Gondolj úgy okos szeretettel a

gyerekekre és fiatalokra, amikor
találkozol velük, hogy ők a te ta-
nítványaid. Gondolj mindig erre!

A hónap imája
Uram, hogy a jót kívánatossá

tegyem a gyerekeknek és a fiata-
loknak azáltal, ahogy látnak en-
gem, add meg nekem. Ámen.

Háló Gyula

(Folytatás az előző oldalról)

– Nekem az volt a furcsa, hogy
egyedül mennyivel pontosabbnak
kell lennem, még jobban oda kell fi-
gyelnem a levegővételekre is, tarta-
ni a tempót stb. Nincs hibázási le-
hetőség, mert minden hallatszik és
látszik. Emiatt többször újra kellett
kezdenem, de jó volt ezt megta-
pasztalni.

– Hát én iszonyatosan izgultam,
de belevágtam, úgymond „kilép-
tem a komfortzónámból”... Jó volt
gyakorolni, mindennap énekelni...
hiányzik a kórus nagyon... na és
persze nem utolsósorban szolgálni
és dicsérni az Urat!

– Együtt sokkal jobb énekelni! Is.
– Egészen más otthon egyedül

énekelni a kamerába. Mikor bele-
fogtam, azt hittem, ez könnyen fog
menni, de nem így volt. Tehát itt
nem szabad hibázni, mert azt min-
denki meglátja. Itt a legjobbat kell
adnom magamból. Aztán a techni-
kai felszerelésemnek is jónak kell
lennie, csend a szobában, minden-
kit kiküldtem a házból, legyen elég
fény, jó a hang, telefon feltöltve,
felállítva dobozra stb. De nagyon
nagy segítség volt a szólamom
éneklése (a mankósávban).

– A család segítsége nélkül ne-
kem technikailag nem ment volna.
És még tanulság: nagyon érzékeny
dolog az éneklés. Csak akkor ment
jól a felvétel, ha jó hangulat volt itt-
hon. Amikor pár percre feszkó volt,
nem tudtam énekelni.

– Én arra jöttem rá, hogy meny-
nyi jó hallású ember énekelne szí-
vesen a világon, ha nem lenne ne-
gatív a családja, vagy nem kapott
volna valamikor negatív beszólást.

– És a végeredményt hallva: való-
színűleg az emberek jósága és szerete-
te ugyanígy adódik össze a világon.  

Egy zenészcsoportban beidéz-
ték a tücsök és a hangya meséjét,
amit személy szerint nem szeretek.
Bár jó a vége, hiszen télen befogad-
ják a tücsköt, és nem engedik a töb-
biek éhen halni, de mindig arra
gondolok, ha a zenészek nem len-
nének, sőt, ha a művészek nem len-
nének, akkor nagyon szürke és sö-
tét lenne ez a világ. Ezen felül, ke-
resztény zenészekként segítünk a
fájdalomban, elszigeteltségben élők -
nek eljuttatni zenénk és énekünk
által a napfényt, reményt és hála-
adást, a hitehagyottaknak az evan-
géliumot. 

Ezért is szeretem és választot-
tam ezt az éneket. Hátha bátorsá-
got, hitet adhatunk a csüggedtek-
nek közel és távol!

A hangszerelést, hangmérnöki
munkát és videóvágást Somogyi
Zsigmond vállalta el, aki egyre na-
gyobb rutinnal készíti a jobbnál
jobb karanténvideókat! Köszönet
neki is, de a kórus tagjainak is a lel-
kesedésükért, odaszánásukért és
persze a gyönyörű hangjukért!
SDG!

A karanténdal:
A Téged hívunk, szent Urunk!

című karanténdalunk meghallgat-
ható, illetve megtekinthető a SZÖG
Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus
és Zenekar YouTube-csatornáján.

Facebook-oldalunk:
Szegedi Ökumenikus Gospel –

SZÖG
https://www.facebook.com/szo

gkorus/videos/533215030702461/

Baloghné Kovács Magdolna 
a Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus

(SZÖG) művészeti vezetője

egyházzenei tanfolyam

Orgonistáknak
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Egy ismeretlen költő így fogal-
mazta meg az előzőekben említett
egyhangú, kilátástalan értelmetlen-
séget:

Van úgy az ember,
Hogy gondolni sem mer
Egy boldogabb holnapra már,
S az utcán úgy jár, 
Mint a lelkét percről percre koptató
Rozsdaruhában baktató
Óramutató.

Reggel úgy is reggel lesz,
Délben úgyis dél,
Nyár után ősz,
Ősz után tél,
Este úgyis este.
Hát mért loholjon 
Fáradt, vézna teste
Gyorsabban, mint az 
Újat már nem mutató
rozsdaruhában baktató
óramutató?

Vasárnap után hétfő,
Hétfő után kedd lesz,
A szerda rút volt, 
A csütörtök tán szebb lesz,
Aztán jön a péntek,
A szombat sem késik,
S a vasárnapi pihenésig
Semmi volt rosszabb, mint a rossz,
Vagy jobb, mint a jó. 
Csak baktatunk bután
A másodpercek után,
Tik-tak, tik-tak,
Csak baktatunk 
az összeroskadásig.
Egyik perc olyan, mint a másik.

Az óriás Órás
A mennyei boltban,
Ott fenn, az égboltban,
Kinek milliárd és milliárd órája jár,
Néha a csillagos pult mögött megáll.
Elpattant egy-egy fáradt, beteg rugót,
S a beteg rugóval elpattan egy-egy
Fáradt, beteg szív...
Mert a földön minden negatív...
Minden igen tehetetlenül küzd 
A leküzdhetetlen „nem”-mel.
S az ember gondolni sem mer
Egy boldogabb holnapra már,
Csak jár, tik-tak, csak jár,
Mint a lelkét percről percre koptató,
Rozsdaruhában baktató
Óramutató.

(De én is versben folytatom en-
nek a cáfolatát:) 

Eddig az ismeretlen költő verse,
s nincs benne semmi jó, akár csak egy se’.

Pedig van jó s több értelme a létnek,
bár egyre többen csak lefele néznek. 

„Fel, fel, ti – régi – rabjai e földnek”,
ahol gyakorta csak rabolnak, s ölnek.
Töltsük meg mással már e régi nótát, 
mert „jó az Isten, s – ha  jó, akkor – jót  ád”: 

Van odaát, mert Jézus megígérte,
ő ott van már, s azért hullt drága vére, 
hogy mi is ott legyünk majd mind örökre! 
Nem vágyhatunk már ennél soha többre.

Isten azért küldte Fiát e földre,
hogy életünk legyen már most s örökre.
Mert nélküle nem élet az, mit élünk, 
és a halál lesz győztes ellenségünk.

Isten Fia azonban őt legyőzte,
s e Győztes áll közöttünk már és közte.
Álljunk hát át a győztes oldalára,
e győzelem elég itt, s odaátra!

Én ebben tudok hinni, és abban,
hogy ha fogantatásomnak és szüle-
tésemnek volt értelme, az életem ér-
telmét – ezét a kis életét – talán ép-
pen a halálom adja meg. És ez ad na-
gyon nagy értelmet, és még valami
mást is.

6. Azért hiszem az örök életet, mert
nem képzelhető el, hogy csak az első fél
század keresztényeinek támadt az az uj-
jongó öröme, hogy Jézus feltámadt és él! 

Még a mai jogász is azt kérdezi:
kinek áll érdekében? Mi az indíték?

Hát miért állt volna érdekében a
tanítványoknak, hogy hazudjanak,
egy fixa ideát vagy őrültséget
együttesen állítsanak? Még ha vala-
mi hasznuk lett volna belőle! Pró-
báljunk csak ész sze rűen gondol-
kozni! Majdnem mindnyájukat
megölték ezért az egy gondolatért,
hogy Jézus feltámadt és él. Ugyan -
azt szenvedték el, mint az ószövet-
ségi hithősök, akikről így ír a Zsi-
dókhoz írt levél: „Másokat viszont
megkínoztak, akik nem fogadták el a
szabadulást, hogy dicsőségesebb feltá-
madásban legyen részük. Mások meg-
szégyenítések és megkorbácsolások pró-
báját állták ki, sőt még bilincseket és
börtönt is. Megkövezték, megégették,
szétfűrészelték, kardélre hányták őket;
juhok és kecskék bőrében bujdostak,
nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve,
sínylődve azok, kikre nem volt méltó a
világ; bolyongtak pusztákban és he-
gyekben, barlangokban és föld szakadé-
kaiban.” (Zsid 11,35b–38) Szurokba
mártott fáklyákként vagy keresztre
feszítve égették el őket, és énekelve

Különleges istentiszteletre
került sor a Sarkadkeresztúri
Baptista Gyülekezetben 2019.
november 16-án. Az alkalom
igehirdetői voltak:

hiszem az örök életet 3. részSarkadkeresztúri
mérföldkövek

(Folytatás a következő oldalon)

Kiss Tibor Péter

Krisán Zoltán

Bálint József

Alex Kónya
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A Sarkadkeresztúri Baptista
Gyülekezet életét, jövőjének ki-
bontakozását reményteli módon
meghatározó események követ-
ték egymást az elmúlt hónapok-
ban. 

Hosszabb, közösségi elcsen-
desedést is magában foglaló idő-
szak után, 2019. november 16-án
különleges alkalom lehetett a
gyülekezetben. Az elmúlt évek-
ben, sőt, két évtizedben szolgálatot
vállaló lelkipásztorokat köszön-
töttük és köszöntük meg nekik
áldozatkész, hűséges szolgálatu-
kat. 

Elsőként Kiss Tibor Péter lelki-
pásztornak, aki több mint egy
évtizeden át pásztorolta az Úr Jé-
zus sarkadkeresztúri nyáját. A
gyülekezet jelenlegi tagságának
nagy részét ő részesíthette hit-
valló bemerítésben! 

Krisán Zoltán lelkipásztor és
Bálint József presbiter testvérek
ügyintézőként készségesen szol-
gáltak a gyülekezetben. 

Alex Kónya testvér pedig –
akinek családja Sarkadkeresztúr-
ról vándorolt ki az Amerikai
Egyesült Államokba – immár
több mint két évtizede jár „ha-
za”, és különböző formában, de
mindig Lélektől áthatva hirdeti
az evangéliumot. 

Testvéreink ezen az ünnepen is
reményteljesen, bátorítólag szól -
tak a gyülekezethez.

Az útkeresés következő állo-
másaként tovább erősödik a kap-
csolat a Méhkeréki Baptista Gyü-
lekezettel. 

A kezdetekben Sarkadkeresztúr -
ról indultak bizonyságtevő atya-
fiak az evangélium jó hírével
Méhkerékre. Most pedig Méhke-
rékről érkeznek bizonyságtevők
Sarkadkeresztúrra, hogy a gyüle-
kezet újbóli megerősödését segít-
sék Istenünk kegyelméből. En-
nek is munkálója a következő
időszakban Ruzsa János presbiter
testvér, akit a Sarkadkeresztúri
Baptista Gyülekezet ügyvivő pres -
biternek hívott meg 2020 febru-
árjától. 

Kívánjuk, hogy szolgálatán
keresztül Istenünk bontakoztas-
sa ki további jó tervét Sarkadke-
resztúron is!

Urbán Gedeon

(Folytatás az előző oldalról)haltak meg. „Qui prodest?” Miért?
Mert nem hittek a halálban, csak az
életben. 

Az ókori Róma Circus Maxi mu -
sá ban oroszlánok martalékaiként
mentek át a halálon azzal a bizo-
nyossággal, hogy útjuk az élő
Krisztushoz vezet, aki legyőzte a
halált.

Hát van olyan hazugság, ami
2000 évet kibír? Ez lélektani képte-
lenség. Aki megért hatvan-hetven
évet, hányszor hallotta, hogy „csak
ez az egy igaz ság van, amit mi taní-
tunk”. 

Azután tíz év múlva, 1956-ban –
saját fülemmel hallottam – azt üvöl-
tötte a rádió: „Hazudtunk nappal,
hazudtunk éjjel, minden hazugság
volt!” Valaki akkor ezt merte leírni
egy diszti chonban: 

Így kezdtétek a múltban is, 
egyre meszelve a falra 
nagy hazugságaitok 
tökhülye szólamait

Egy év múlva, s utána több mint
harminc évig: ezt a forradalmat
csak „ellenforradalom”-nak volt
szabad mondani. Ezt akkora bűn-
nek tartotta az újra hatalomra jutott
diktatúra, amit csak bilinccsel, bör-
tönnel, bitóval, koncentrációs tá-
borral, idegen hadsereg megszállá-
sával lehetett megtorolni.

Aztán néhány év elteltével a
névtelen sírokból előkaparták a ki-
végzettek csontjait azzal a meggyő-
ződéssel, hogy mégiscsak nekik
volt igazuk, s dísztemetést rendez-
tek számukra.

Nem sokkal ezután megértük,
hogy több mint hatvan év tűzzel-
vassal hirdetett, tanított és tanult
politikai, társadalmi és gazdasági
„igazsága”, s egy ráépülő világbiro-
dalom a szemünk előtt omlott össze. 

De van változhatatlan végső
igaz ság! Miért nem változik? Mert
isteni igazság, egy másik dimenzió
– mondjam így? –, van örök élet! 

7. Hiszek az örök életben, mert Jé-
zus nem hazudik. És amikor én Meg-
váltómnak fogadtam el az én Uram
Jézust, azért fogadtam el, mert még
statisztikai alapon is keresztény
lennék, nemcsak hitből, mert azt
mondanám, hogy akinek az igazsá-
gai 2000 évet kibírnak, és nem fújják
el két évezred viharai sem, például
a hegyi beszédet, hanem ma is igaz,
akkor érdemes elfogadni. Hiszen
ma is kutatják, keresik, még a nem
keresztények, Gandhik és mások is.

És ha szerinte élnek, azaz megélik,
akkor az igazságot, s nem a hazug-
ságot élik meg. Én ezt a Krisztust –
emberileg szólok – befogadtam a
szívembe, és tudom, hogy ő igazat
beszél. Amikor azt mondta: „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet” (Jn
14,6), akkor a legnagyobb kozmikus
igazságot mondta ki. És ha az ösz-
szes előbbi fölsorolt emberi érve-
met nem mondtam volna el, csak
ezt az egyet, ez az egy elégséges
volna. 

Eljött erre a beteg bolygóra, erre
a földre Valaki, akit így neveztek el,
hogy Jézus. Mária ezt a nevet adta
neki, mert ezt a parancsot kapta. Já-
nos pedig, a legkedvesebb tanítvá-
nya, aki a kebelén nyugodott, ezt je-
gyezte le, mert így tanulta meg tőle:
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben, és higgyetek énben-
nem. Az én Atyám házában sok hajlék
van...” (Ó, de szép keleti kép!) 

Ó, mi szép lesz ott még, 
Ha lábunk e hajlékba lép!

Ahol neked is van helyed, ne-
kem is. De még ezt is hozzáteszi Jé-
zus: „ha nem volna, megmondtam
volna nektek.” Megmondta volna,
ha nem volna helyünk abban a má-
sik dimenzióban. „Elmegyek, hogy
helyet készítsek nektek, és majd
visszajövök, és magamhoz veszlek
titeket...”

Nem a koronavírus, nem a rák,
nem a szívinfarktus, nem a halál
vesz magához, hanem az Élet! Azok
mind csak szolgák, eszközök. 

Földi életünk legnagyobb meg-
rendülése, legnagyobb élménye a
halálunk pillanata lesz, mégpedig
azért, mert nem fogunk a halállal
találkozni, hanem az lesz az igaz,
amit Jézus ígért: „visszajövök [elétek
jövök] és magamhoz veszlek titeket...”
És így fejezi be: „hogy ahol én vagyok,
ti is ott legyetek.” (Jn 14,1–4) Én ezt
szentül hiszem, én erről meg va-
gyok győződve. Azután, hogy ho-
gyan lesz tovább, „az akváriumtól a
kozmoszig”, ez már talán nem is lé-
nyeges. Egy biztos: ha nem hinném
az örök életet, akkor én soha nem
állnék szószékre, hanem tv-t néz-
nék vagy regényt olvasnék, vagy
bármi mást csinálnék. De ezt el kel-
lett mondanom, erről kellett valla-
nom, és zengjük örömmel, hála-
adással, hogy igaz az, amit vallunk
az apostoli hitvallásban, hogy mi
hisszük az örök életet. Ámen.

Balog Miklós
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A Vecsési Bárka Baptista Gyü-
lekezet néhány éve partneri kap-
csolatot épített ki pakisztáni ke-
resztényekkel, akik a hitük miatt
jellemzően mostohább körülmé-
nyek között élnek, mint a többségi
társadalom tagjai. Az ország val-
lása, viszonylagos zártsága miatt
az ottani hívő emberek gyakran
kiszolgáltatottak, sokan közülük
nagyvárosi gettókban vagy vidé-
ken, szerény körülmények között
élnek, másokra kényszermunkát
erőltetnek, illetve hátrányos meg-
különböztetések érik őket.

Az elmúlt években többször
személyesen is meg tudtunk láto-
gatni gyülekezeteket, lelkészeket,
akiket bátorítottunk, szemináriu-
mokon segítettük őket a még fel-
készültebb szolgálatvégzésben.
Emellett pedig anyagilag is támo-

Nem tudom, vakmerőség-e ré-
szemről, vagy csak egyszerűen a
hívő ember naivsága, hogy most el
akarom mondani, mi történt pün-
kösdkor. 

Agyamban a teológus szekció
logikusan elmagyarázta, hogy az
égi Atya a Fiút a földről vissza-
emelte és maga mellé ültette elha-
gyott trónusára. A borzalmas tra-
gédia után üres maradt Jézus
Krisztus földi helye az ottani
„övéi” között. Harsogva kiált az
üresség. Ők így nem tudnak, sőt,
egyáltalán nem is lehet így élniük,
hogy nincs már közöttük. De vajon
mit lehet tenniük szorult helyze-
tükben? 

Gyávaságból összeszorulnak
egy alig ismert emeleti szobácská-
ban. Kialakítanak egy „felházat”,
melynek ők az első – szorongó szí-
vű – lakói. Itt semmi egyebet nem
lehet tenni, ezért elkezdenek imád-
kozni. Előbb – bizonyára – egyen-
ként, majd meg sem várva a mon-
dat végét, mondja mindenki a ma-
gáét. Félnek és aggódnak, és buzgó
könyörgésekkel siettetnék a látha-
tatlan és sejthetetlen jövendőt. 

Amit Péter testvérük kapott pa-
rancsként, hogy „legeltesd juhai-
mat!”, vajon mikor fog bekövetkez-
ni? Érzik valamennyien, hogy ez a
hittel felvállalt imaküzdelem nem a
gyáva emberek megoldáskeresése,
hanem ez egy mennyei gondolat
volt. Ez tartja bennünk most a lel-
ket. És amikor ezen az ősi ünnep-
napon már a legnagyobb és a leg-
súlyosabb csend borult a fejükre-
szívükre... – Egyszer csak hirtelen!
Robajló dübörgés, száguldó szélvi-
har drasztikus, dermesztő, fülsike-
títő csapkodása szorítja össze kitik-
kadt szívüket, kimerült szellemü-
ket, azon gondolkoznak hirtelen,
hogy rájuk szakadt az „utolsó
idők” előtt esedékes egybegyűjtés
és a megítéltetésük. Villámfények,
tűzeső, tornádószerű kavarodás
kint és bent és legbelül is a lelkük
mélyén.

Egy női hang felsikolt: 
– Jaj! Jön az ítélet! Jön az Ígéret

Lelke!
Óvatosan csendesítené az egyik

tanítvány. Harsog a harmadik,
hogy „ne féljetek”! Jehova velünk
van! 

Majd hirtelen csend szakad rá-
juk. Miután a levegővel együtt
bennük szorul a többi jajkiáltás,
kezdenek feltámadni dermedtsé-

gükből. Egy égi fénypászma szökik
be a felházba. Először megvakít,
azután éget, míg végül baráti me-
legsége szálldos fejük körül. Végül
ismét fölenged a szívük, görcsös aj-
kuk mosolyra húzódik, nyelvük
beszédre kezd formálódni. Majd
hirtelen megelevenednek, és nyü-
zsögve elkezdődik az egyre hango-
sabb örömhírmondás – magukról
és a hithirdetés Krisztusának ígére-
téről.

Valaki fölrántja az ajtót! Időben
történik ez is, hiszen már alig kap-
nak levegőt. Kitolulnak a szabadba,
és beszél ujjongva mindegyik.
Eszükbe se ötlik, hogy ők galileai
akcentussal zsidó nyelven harsog-
nak, de akik őket hallják és hallgat-
ják, köztük az egyik Líbiából érke-
zett, a másik Kappadóciából. Egy
elámita elámul, amikor hallja, hogy
eljött a mennyből a Szentlélek. –
Mindenki, mind a százhúsz tanít-
vány beszél mindenkivel, és – cso-
dák csodája! – mindenki megérti
mindenki beszédét, hiszen eljött a
Szentlélek!

Mintha egy természetfölötti
Csodatévő Tolmács mívelné az
egészet, mindenki hallja, érti, tudja,
mondja. Veti a magot, és az megfo-
gan egy következő üres szívben.

Ha hinni akarsz a Feltámadott-
ban, te is mindent meg fogsz érteni.
Azután mondhatod te is tovább.
Terjed az üdvözítő kegyelem min-
den nemzetség soraiban – a föld
végső határáig. Csak vessétek oda
magatokat a Szentlélek széláramá-
ba, engedjétek át magatokat a
Szentlélek sodró áramának! Ő föl-
emel, visz, hordoz erős karjával, és
a feltámadás örömhíre terjedni fog
a föld végső határáig. 

Mindegy, hogy valaki ateista
vagy értelmi-lelki analfabéta volt
azelőtt, a Szentlélek által megérin-
tett lelke-szelleme enged a szent
hatásnak, és befogadja a kegyel-
met, kitárul a Szentlélek áramlása
előtt, és az isteni Lélek döntésre vi-
szi az ellenkezni akaró belső em-
bert, és így terjed a jó hír, az üd-
vösség – megállíthatatlanul, míg
lesz, aki „szentlelkes” átadottság-
gal hadakozik Isten országa diadal-
ra jutása érdekében.

Péter, János, András! Ide, gyor-
san! Az akar most itt történni, ami
néhány hete a Galileai-tengeren
már egyszer lejátszódott. Emlékez-
zetek arra a nagy parancsra: „Ves-
sétek ki a hálóitokat fogásra!” –

mindenki megértette

(Folytatás a következő oldalon)

Támogatásapakisztáni
keresztényeknek
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gattuk a lelki munkát, aminek
hála sokan jutottak egyszeri se-
gítséghez (motorkerékpár, épít-
kezési segély) vagy hosszabb tá-
vú támogatáshoz (bérleti díj,
élelmiszercsomagok).

A koronavírus-járvány kap-
csán körbekérdeztük határon túli
testvéreinket, van-e szükségük se-
gítségre. Pakisztáni barátaink
azonnal jelezték, hogy körükben
nagy a baj, mert sok olyan család,
akik szó szerint egyik napról a
másikra éltek, hirtelen bevétel nél-
kül maradt, és tartalékok nélkül
kilátástalanok. Az állami segély-
ből nem jutott nekik, így sokakat
fenyeget az alultápláltság vagy az
éhenhalás borzalma.

Amint ezt megtudtuk, azonnal
gyűjtést rendeztünk a gyülekeze-
ten belül és ismerőseink körében,
és rövid idő alatt 960.000 Ft össze-
gyűlt, amit eljuttattunk nekik. A
visszajelzések alapján ez a segít-
ség életmentő volt, többeknél szó
szerint napokon múlt, hogy túl-
élik-e a krízist vagy sem. Az ado-
mányunknak hála 76 család (480
ember) kapott tartósélelmiszer-
csomagot, ami hosszú hetekre biz-
tosította számukra a táplálékot.

Hálásak vagyunk Istennek,
hogy ilyen nagyvonalú támoga-
tást küldhettünk el, és hogy a gyü-
lekezetünkben és a környezetünk-
ben sokaknak megnyílt a szíve és
a pénztárcája, pedig itthon is baj
van. Csodás dolog átélni Istenünk
gondoskodását, az pedig még fel-
emelőbb, amikor rajtunk keresz-
tül tud másokon segíteni. Ezt sze-
retnénk folytatni a jövőben is itt-
hon és külföldön egyaránt!

Téglási Lajos

Kezdjétek hirdetni a hívást! Mond-
játok mindenkinek Jézus parancsá-
ra: Térjetek meg! Együttesen fogjuk
tapasztalni, hogy valóban „elköze-
lített az Isten országa”! Mondjátok,
hogy egyre többen higgyenek! Ta-
pasztalni fogjátok, hogy „még az
ördögök is engedelmeskednek ne-
künk a te nevedre”. Szinte szaka-
dozni látszik a háló, de nem és nem
hagyhatjátok abba, csak ha szívetek
utolsót dobbanna. Igazi emberhalá-
szok vagytok, lesztek, maradtok
mindhalálig!

A nagy, „heurékás” pünkösdva-
sárnapi „tűzpróba” után rám vir-
radt a pünkösdhétfő. 

Szétszéled a tömeg, búcsút inte-
nek a hirtelen lett barátok, testvé-
rek, ismerősök. Számlálgatom, talál-
gatom, hogy hány mécsest lobban-
tott lángra „szentlelkes”, parányi
lángnyelvem. Lehetséges lesz ma is
folytatnom? De vajon mára is szól a
pünkösdi küldetés? És holnapra
már annyi mindent terveztem ma-
gamnak! – Nekem is van családom,
rokonságom. Bizony, egyikük-má -
sikuk erősen kihűlt szívvel-érzület-
tel tekint körül most, az ünnepek
után. 

– Na, ez is elmúlt! Érdekes volt.
Még jónak is mondhatnám. Nekem
is hogy belobbant a szívem! Jó lett
volna talán nekem is csatlakoznom.
De az élet folyik tovább, sodor ma-
gával. A követelmény – az követel-
mény! Tanítványok, küldöttek, Jé-
zus nagykövetei. Igen, nekik való
ez a nyüzsgés. Mi meg majd megle-
szünk valahogy a mi kissé homá-

lyosabb zugunkban. Már mondtam
is az egyiknek: 

Ne félj, majd én is „szorítok” ne-
ked, nektek. Gondolok rád. Még
egy-egy imát is elmondok érted né-
ha. Ha lesz rá időm. Maradjunk ba-
rátok. Hátha egyszer én is rászoru-
lok majd a kegyelemre. – Majd szólj
az érdekemben. – Tüzes nyelvek,
nyelveken szólás. Talán majd jövő-
re. Ha csak addig tényleg el nem
jön az utolsó idő, ahogy ti ezt mon-
dani szoktátok. 

Ülök íróasztalom mellett, és gon-
dolkozom. 

Visszaidézem a múltat, amikor
még én is „robbantam” pünkösdi
lelkesedéssel. Én azt a fel adatot
kaptam akkor, hogy akiket megérin-
tett a pünkösdi láng, azokat részesít-
sem vízkeresztségben. A Lélek-ke-
resztség után ez volt a második pe-
csét azon a bizonyos „elengedő
irat”-on. 

Áldott események voltak. Átve-
zetni őket az élet Jordán-vizéhez,
bele a hullámokba, majd bele a
szolgáló közösségbe. A kegyelmes
Atya még azt is megadta, hogy
„lelki gyermekeim” közül jó néhá-
nyat a pásztori szolgálatra is elhí-
vott az Úr Jézus. 

Most [2019-ben, a szerk.] itt élek,
az aggok otthonában. Nagyon óhaj-
tanám a pünkösdi lángot, de a mé-
csesemben már fogyatkozóban van
az olaj. 

Csak kitartson, amíg megszólal
a hazahívó trombitaszó!

Gerzsenyi Sándor

(Folytatás az előző oldalról)

Lelki megerősítésre, meghallga-
tásra, bátorításra mindenkinek szük-
sége van! 

A traumákat nem kell egyedül
hordozni! 

Hívja ingyenes zöld számunkat:
+36-80/496-005. 

A hívásokat lelkipásztorok és
lelkigondozók várják mindennap 8
és 20 óra között. 

A részt vevő egyházak: 
Magyarországi Baptista Egyház,

Magyarországi Evangélikus Egy-
ház, Konstantinápolyi Egyetemes
Patriarchátus Magyarországi Orto-
dox Exar chátus, Magyarországi
Metodista Egyház, Magyar Pün-
kösdi Egyház. 

„Hívj segítségül engem a nyomo-
rúság idején! Én megszabadítlak...”
(Idézet az 50. zsoltárból)

Ökumenikus egyházi lelki segélyvonal
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Missio hirek
India
Heinrichs Jakab missionárius nak

a „W...ban” tett közleménye szerint
Indiában a Teleguk közt múlt év-
ben is mutatkozott sok áldás,
amennyiben 881 a bűnből és po-
gányságból megtért lélek vétetett
fel a keresztség által Krisztus gyü-
lekezetébe. 

Jelenleg (1894 végén) a tagok
száma 53.502. 

Ezen tagok összesen 75 gyüleke-
zetet képeznek. Így hát átlag egy-
egy gyülekezet meglehetős sok,
vagy is mintegy 713 tagból áll. A
gyülekezetek élén áll 68 or dinált és
169 nem ordinált prédikátor, 8 bib-
lia-árus, 125 bibliás nő és 154 más
munkás. Missio állomás van 27. Ta-
nító 424 és tanítvány 5456. 

Ezeken kívül vannak falusi isko-
lák. Továbbá van Ramopatam ban
egy hitszónoki (teológiai) intézet 7
tanárral és 124 tanítvánnyal; On -
goléban pedig van egy akadémia,
amelybe 342 tanuló jár. 

Ilyen szép fává nőtt a 100 év
előtt elhintett mustármag.

Hollandia
A hollandi baptisták nemrégen

ünnepelték missiojuk 50. évfordu-
lóját. 

Megkezdője volt egy Feisser ne-
vű hitszónok, ki több éven át mint
protestáns lelkész működött, de
felismervén, hogy a gyülekezet tag-
jainak szent élete a hit egyik bizo-
nyítéka, és felismervén a valódi
bibliai keresztséget, kénytelen volt
letenni hivatalát. 

Óriási nélkülözéseken és szen-
vedéseken ment keresztül, míg
végre az Úr őtet 1865. évben az
édes nyugalomba szólította. 

Most Hollandiában körülbelől
1500 baptista van, melyek 18 gyüle-
kezetet képeznek, átlag tehát egy
gyülekezet 84 tagból áll.

Németország
Németországban Forthause ban

már évek óta volt egy kis sereg Is-

ten gyermekeiből, kik velünk hitbe-
li dolgokban egészen egy alapon
állottak, anélkül, hogy rendes gyü-
lekezetet képeztek vagy pedig va-
lamely baptista szövetséghez csat-
lakoztak volna. 

De ezen év május havában ün-
nepélyesen gyülekezetté alakultak,
mely alkalommal megválasztottak
két elöljárót (véneket), név szerint:
Schnutz Vilmost és Braunt, úgyszin-
tén három diá ko nust. 

Ez a gyülekezet tehát, mely
mindössze 40 tagból áll, a bibliai
gyülekezetek mintájára oly szépen
képes volt alakulni.

A baptisták története
A „Wahrheitszeuge”-ban érde-

kes közlemény folyik e czí men: „A
baptisták története”. 

Ez a czikk Vedder J. H. filadelfiai
teologiai tanártól származik, és
már lefordíttatott svéd és német
nyelvre. 

A baptisták története van benne
leírva nagyon élénken, éspedig az
Úr Jézus ezen parancsától kezdve:
„Menjetek és tanítsatok minden né-
peket, megkeresztelvén őket az
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek
nevében.”

Leíratik benne, minők voltak az
apostoli gyülekezetek, mily nagy
súlyt fektettek arra, hogy a tagok
csak olyanok lehettek, kik a Szent-
lélektől újjászülettek, és személyes
hitvallomásuk folytán nyerték el a
keresztséget; minek folytán a cse-
csemőkeresztelés egészen kizárt
dolog.

A gyülekezetek szervezete egé-
szen egyszerű és eljárása népies
volt. 

Minden egyes gyülekezet a má-
siktól függetlenül működött a saját
alkalmatosságaiban. 

Sohasem jött elő, hogy egy gyü-
lekezet vagy szövetség ellenőrzést
gyakorolt volna a másik felett,
vagy hogy egy gyülekezet valami
magasabb tekintély által uralva lett
volna. (133. lap, 3. hasáb első sora.) 

Mindenesetre, hogy a Szentlélek
által megvilágosított apostolok ta-

Rákos-Csabán május 23-án volt
keresztelés. A délutáni órákban
Budapestről több mint 35-en jöttek
át vegyesen tagok és törekvők. A
keresztelés mintegy 1500 vagy
2000 jelenlévő mellett igen szépen
ment végbe. A fehér ruhába öltö-
zött keresztelendők egyenkint lép-
tek a hullámsírba, hogy jelképileg
tudassák, miszerint a bűnnek és vi-
lágnak meghaltak, és ezentúl csu-
pán Istennek akarnak élni. Négy
férfi és hat nő volt, köztük egy 14
éves leányzó. A budapestiek közül
három férfi és két nő... De most
mindnyájan egyek a Krisztusban,
aki az egyedüli mester és fő. Ke-
resztelés után úrvacsora volt, az -
után a budapesti sereg sietett visz-
sza, és este 8 óra után összegyüle-
kezett a Hunyadi utcza 1-ső szám
alatti imateremben isteni tiszteletre.

A különböző állomásokon
most több lélek várakozik kereszt-
ségre, s ezek között egy helyen egy
egészséges testalkatú, de egészen
vak leány, aki hallotta ezt a szót:
„Higgy az Úr Jézusban!”... és hitt.
Ez szolgálhatna sok ép szeműnek
tanulságára. „Boldogok, akik nem
látnak, és mégis hisznek!”

Seres testvér e hó 9-én Dabon
keresztelt ismét többet, de erről a
tudósítás még hiányzik.

A pünkösd ünnepe
A pünkösd ünnepe egyes he-

lyeken nagyon szépen folyt le.
Tótfalun az ünnep másodnap-

ján szeretetvendégség volt, melyre
más állomásokról sokan megjelen-
tek, és együtt örvendezve dicsérték
az Urat. Udvarnoki testvér hirdette
az igét, melyből tápot merítettek a
nagyszámú jelenlévők.

Budapesten szintén áldásosan
folyt le, bár sokan távol voltak,
mert egy része Tótfalura, más ré-
sze hétfőn Rákos-Csabára ment.
De az Úr pótolta azok helyeit úgy,
hogy a délutáni órákban az imate-
rem vasárnap egészen megtelt.
Hétfőn a délutáni istentisztelet vé-
geztével felszólíttatott a jelen lévő
gyülekezet, hogy ránduljon ki a
zöldbe. Erre aztán az egész sereg,
tagok és látogatók mindenestől
nagy örömmel a közeli kis erdőbe
vonultak, hol körben állva énekek-
ben örvendeztek Isten szép temp-

(Folytatás a következő oldalon)

isten éltessen, Békehírnök!
125 éve szolgálatbanMissio hirek
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lomában, a szabad természetben.
Talán ekkor először hangzottak el
a szabadban magyar nyelven a
szép lelki énekek. Természetes,
hogy az énekek hangzására kíván-
csiak tódultak elő, kik aztán hall-
gatva meg-megtették különböző
megjegyzéseiket, melyek közül
egyik testvérünk néhányat lejegy-
zett, s így hangzanak:

Egy ember: „Ilyen bolondot is le-
het hallani, ilyen helyen énekelni?”

Más ember: „Ez nem egyéb,
mint valami új hit. Ezek nem men-
nek templomba, csak gyülekezetet
tartanak.”

Egy asszony: „Nagyon szép!
Ezek nem káromkodnak, ájtato-
sak, buzgók, és nem hazudnak.
Lássa, akármit is mondanánk ne-
kik, ezek nem veszekednek, ha-
nem tűrnek, úgy tesznek, mint Jé-
zus, ki a népet magához hívta.”

Egy ember: „Ha egy hordó sört
odatennének, én is mennék, s hej
hogyan dalolnék velök.”

Egy asszony: „Azt is kimondják
ám, hogy nem az a vak, aki nem
lát, hanem aki vallástalan, istente-
len. Én ismerem őket jól, és dicsér-
hetem.”

Más asszony: Nekem nagyon
tetszik, hallottam a beszédet, mind
igaz, amit mondott.”

Egy ember: „Ezek népet csábíta-
nak magokhoz. Hadd beszéljenek
akármit, én nem hiszek semmit.
Ami fizetést kapok szombaton, azt
hiszem, egyebet semmit.”

(Tehát csak a fizetésében hisz.)
Más ember: „Nem kell őket bán-

tani, jót cselekesznek.”
Egy asszony: „Ezek nem tűrik

gyülekezeteikben a hűteleneket,
azt mondják, hogy a méhek is ki-
ölik a heréket.”

Egy ember: „Azt mondják, hogy
a zenészeket nem fogadják be.”

Más ember: „Dehogynem! Nincs
olyan elvetemedett ember a vilá-
gon, akit be nem fogadnának. Azt
mondom, hogy boldog az, aki úgy
él, mint ezek, nem káromkodnak,
nem hazudnak, hanem mindenben
Isten parancsolatait igyekeznek
megtartani.”

Tehát éppen úgy van most is,
mint régen, vannak, kik szívesen
vesznek részt, s vannak gúnyoló-
dók.

(Békehírnök, 1895/7)

(Folytatás az előző oldalról)nításainak engedelmesek voltak, de
ők nem az apostoli hivatal, hanem
az apostolok szája által szóló Szent-
lélektől hagyták magukat vezérel-
tetni.

Felemlíttetik azután, hogyan
mentek ezek a gyülekezetek lassan-
kint romlásba azáltal, hogy az egy-
szerűségtől eltérve súlyt kezdtek
fektetni a formákra.

Először a gyülekezetekben több
vén (püspök) volt, azután minde-
nikben csak egy, de ez a maga vá-
rosára szorult, majd később más
gyülekezetek felé kiterjeszkedett.
Így támad az egyszerűségből las-
sankint uralom.

Ez pedig intő példa a jelen időre is
minden helyen. (165. lap, 3. hasáb, al-
só 21 sora.)

A romlás főokául felhozatik,
hogy a hit belső lényegét elnyomta
a külsőség. A forma valóban egyik
nagy ellensége lett. 

A romlás másik oka pedig a
meggazdagodás és a világi néze-
teknek megsokasulása.

Ezen érdekes művet valóban ér-
demes volna magyar nyelvre is mi-
előbb lefordítani.

Ha kedves olvasóink buzgón
imádkoznak értünk (szerkesztő-
kért), hogy az Úr adjon nekünk erőt
és mentsen fel a sokszor oly nehéz
anyagi gondoktól, úgy mihamar ol-
vashatják egész terjedelmében a
szép munkát.

A magyar baptista független
szövetkezet

A magyar baptista független
szövetkezet missio ügye múlt he-
tekben szintén szépen haladt. 

Seres testvér ezen esztendőben
június 3-ig összesen már 29 egyént
keresztelt meg, éspedig Negyeden
4-et, Tótfalun 7-et, Rákos-Csabán
10-et (ezekből 5 budapesti), Hala-
son 8-at. 

Ő maga ezen eredményről a kö-
vetkező buzdító szavakkal beszél:

„Pünkösdi gyümölcs
Több éven keresztül való mun-

kálkodás után egy kertészre vagy
gazdára nézve nagy öröm, ha fá-
radságának hasznát meglátja, ha a
fák megtermik gyümölcseiket.

Különösen kedves és örvende-
tes az első gyümölcs, és ez a leg-
édesebb is. 

Ez nemcsak az embereknél, de a
mindenható Istennél is kedves.
Őelőt te kedves volt, ha Izrael ter-
mésének első zsengéjét adta (2Móz
13,2; 23,19; 34,26). 

Ő ezt a hozzá való szeretetből
eredőnek kívánja látni, mert ő is
szeretetből ad nekünk. 

Mi is adjuk tehát nem az utolsót,
hanem az elsőt. 

Ha mindazok, akik vesznek az
Úrtól, adnának is, akkor nem volna
olyan sok gyümölcstelen fa. 

Jézus a gyümölcstelen fát meg-
átkozta; ő nemcsak tanította azt,
hogy legyünk gyümölcstermő fák,
hanem ő maga is gyümölcsözött. 

Ő volt az a kedves karácsonyfa,
mely gazdagon fel volt ékítve; s ő
egy hű és szorgalmasan munkálko-
dó kertész, ki az Atya kertjében ül-
tetgetett, ápolt, szorgalmasan mun-
kálkodott, s háromévi fáradozásá-
nak meglett a gyümölcse, mert ezt
a nappali prédikácziók és az éjjeli
buzgó imák megtermették. 

Ott voltak a tanítványok, kiket
gyarlóságuk és megesésük daczára
mennyei polgárokká alakított át.

Aztán ők prédikálták a megfe-
szített, de feltámadt Krisztust, és
ezzel ismét másokban érlelték meg
a megtérés gyümölcsét. 

Péter és társai betöltettek Szent-
lélekkel, akit megígért nekik, aki le-
szállott tüzes nyelvek alakjában. 

És a félelmesek bátrakká lettek
prédikálni a jeruzsálembelieknek
azt, hogy ők a szentet és igazat
megfeszítették... 

Megkereszteltetett akkor 3000. 
Oh milyen gazdag pünkösdi

gyümölcs volt ez. 
Oh mily jó, hogy nékünk is

adott pünkösdi gyümölcsöt, habár
nem is sokat. 

Áldott legyen az Úr érette, hogy
a kevés szaporodjék sok ezerre!”

Seres

----------

A rendszeres gyülekezeti ösz-
szejöveteli időpontokról

Értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy a budapesti imateremben (ki-
zárólag csak magyar nyelven) iste-
ni tiszteletek tartatnak:

vasárnap délelőtt 9, 
vasárnap délután 5, 
csütörtökön este 8 órakor. 
Kedden este 8 órakor énekgya-

korlat, 
szombaton este 8 órakor imaóra. 
VIII. ker., Hunyadi utcza 1.

szám.

(Békehírnök, 1895. június 14.)
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Tettre kész egyetemisták
A koronavírus okozta vész-

helyzet miatt március közepe óta
sokat változott a világ. Az egyik
legnagyobb értéke ennek a válto-
zásnak a látható társadalmi szo-
lidaritás, a segítőkészség, az iga-
zi összefogás. Azt hiszem, mind -
annyian egyetértünk abban,
hogy a digitális oktatásra való át-
állás óriási kihívást jelentett (és
jelent ma is) az iskoláknak, a pe-
dagógusoknak, szülőknek és
gyerekeknek egyaránt. A szó leg-
szorosabb értelmében csak pár
nap volt az átállás megtervezésé-
re és kivitelezésére, miután a
kormány elrendelte azt. Az
Egyetemisták az online közokta-
tásért mozgalom egyike azoknak
a kezdeményezéseknek, amelyek
szinte azonnal reagáltak a kiala-
kult helyzetre. Több hét után ma
is fantasztikus segítséget nyújta-
nak ezreknek az oktatás terüle-
tén. 

– A mozgalom vezetőjével és
ötletgazdájával, Molnár Jankával
beszélget Selmeczi Ottilia.

Türelem, türelem
Karanténba zárva az ember

nap mint nap próbára teheti saját
türelmét. Van elég türelmem az
egyedülléthez? Van elég türel-
mem a családomhoz? Kinek ez,
kinek az a kérdés. Gyakran vá-
gyakozva nézünk arra, akinek a
másik állapot jutott. A zsongó
családban esetleg csendre, ma-
gányra vágyunk, míg az egyedül
élő mindent megadna egy ölelé-
sért, egy jó szóért, egyszerűen
valakiért, aki ott van mellette. 

– Schmöltz Margit elgondol-
kodtató írása.

Szervezet vs. közösség
„Mindig megrökönyödök,

amikor jó szándékú társadalmi
vezetők, civil vezérek pénzt, időt

Öt gyülekezetben (körzetben) szol-
gáltam 1948–2004-ig, vagyis 56 év
alatt. Ezek a következők: Újpest, 1948.
augusztus – 1961. július + 1964. febru-
ár–július, 13 év és 7 hónap; Ócsa, 1961.
július – 1964. február, 2 év és 5 hónap;
Budafok, 1966. november – 1989. július,
22 év és 9 hónap; Debrecen, 1989. au-
gusztus – 1995. szeptember, 6 év és 1
hónap; Kecskemét, 1995. december –
2004. december, 9 év. (Utána – 2006 és
2010 között – még teljes időben, de
ügyintéző szolgálatot végeztem Duna-
harasztin 4 évig. 2010-ben – 85 évesen
– fejeztem be a lelkipásztorságot.)
Mind az öt helyen aránylag jelentős
növekedést adott az Úr. Két városban
– Budafokon, Kecskeméten – nagyobb
és új imaházat is kellett építenünk sok
kisteremmel, mert kinőttük a régit. Bu-
dafokon például 32-ről 286-ra növeke-
dett ugyan a gyülekezet taglétszáma,
de 23 év alatt. Vagyis az évenkénti át-
lagnövekedés mindössze 12 tag volt.
Ez a szám Debrecenben évi 33. Az én
szolgálatom területein a legjelentősebb
növekedés Debrecenben volt. Itt több
mint 200 új taggal növekedett a gyüle-
kezet 6 év alatt, akik közül 151 új tag
nem hívő háttérből érkezett. Csoda-
ként éltem át akkor az evangélium
győzelmét, most utólag pedig arra
gondolok, hogy megpróbálom – a ma-
gam és mások tanulságára – Isten ke-
gyelmének ezt a csodáját megérteni:
hogyan történt? A debreceni gyors nö-
vekedés okai a következők:

1. A rendszerválás. A külső körülmé-
nyek alakulása. A 40 évig tartó kom-
munista uralom 1989-ben véget ért. A
kommunista hatalom a mindenkire
kötelező ideológiájával rabságban tar-
totta az embereket óvodás kortól
kezdve. A kommunisták szerint a val-
lások meg fognak szűnni, mert a pol-
gári társadalom szülte őket. A kom-
munizmus évtizedeiben mindent meg
is tettek azért, hogy ez a „hittételük”
igazolódjon. A kommunizmus évtize-
dei alatt az érvényesülés útja a Párthoz
való igazodás volt. Ez a szellemi bi-
lincs lehullt az emberekről, és sokan Is-
ten keresésére indultak. Megteltek a
templomok, a mi imaházunk is. Ez
magyarázza, hogy Debrecenben a
több mint 200 fős növekedésből 151
megtérő kívülről, nem vallásos háttér-
ből érkezett. Az is jellemző volt, hogy
az új megtérők többsége országos vi-
szonylatban nem a régi történelmi
egyházakban, hanem az evangéliumi
közösségekben talált otthonra. Ki-

emelkedő bizonyíték erre a Hit gyüle-
kezetének születése és gyors növeke-
dése. Ugyanakkor meg kell jegyez-
nem, hogy a lelkészek többsége nem
élt a rendszerváltással járó nagy lehe-
tőségekkel. Csak néhány gyülekezet
ismerte fel, ragadta meg és lépett be a
kegyelemnek e nyitott kapuján.

2. A kegyelmi gondolkodás uralma az
igehirdetésben, az ügyek kezelésében, a
gyülekezet életének minden területén.
Nem a „kell!”, hanem a „szabad!”
megtenned látásmód érvényesült!
Nem kötelező, hanem megragadható
nagy lehetőség a Jézus Krisztus köve-
tése, a megtérés, az új élet.

3. Az ifjúság aktivitása a harmadik
magyarázat. Több mint 100 fiatal járt
össze hetenként Debrecenben. Kel-
lett az is, hogy alkalmas vezetők irá-
nyították a hitéletüket és az alkalma-
ikat (Balogh Barnabás, Dan László,
Vass Lajos, Sütő Csaba, Tóth Sándor
stb.). Osztálytárs-misszió keretében
hívták a fiatalok azokat az iskolai
osztálytársaikat, akikben ilyen irá-
nyú érdeklődést érzékeltek. Alig
volt olyan alkalom, hogy ne kellett
volna új megjelenőt üdvözölni.

4. Az ifjúsági misszió támogatása. Lát-
ványosan mutatja ezt a támogatást
például a függetlenített ifjúsági pász-
tor szolgálatba állítása. Országunkban
elsőként ifjúsági pásztort hívtunk Dan
László személyében. Az ifjúság alkal-
mainak szervezése, irányítása, a fiata-
lok megtérésre vezetése, lelki gon do -
zá sa, szolgálatuk irányítása volt a fel -
adata. Dan László távozása után Tóth
Sándor vette át ezt a szolgálatot.

5. A könnyed stílusú énekek örömöt
sugároztak, és magával ragadók voltak. A
hagyományos négyszólamú énekkar
nehezen viselte ugyan őket, de sikerült
meggyőzni őket, hogy mindkét stílus
Istent dicsőíti, ha a szívünkben Krisz-
tus az első. Komoly harc közben egy-
más elfogadására volt szükség a két
stílus harcos követői között. Nagy
öröm volt számomra, hogy megtörtént
ez az elfogadás. Minden vasárnap
örömteli dicsőítésre késztették az ifjak
a gyülekezetet. 

6. Utcai evangelizálás. A Krisztus
iránti buzgóság hajtotta a fiatalokat
arra, hogy csoportban utcai evangeli-
zálást végeztek. Forgalmas utcában
énekelni kezdtek, és az így kialakult
érdeklődő csoportnak bizonyságot
tettek. Ügyes ötlet volt az is, hogy a
vallásosságra vonatkozó kérdőívvel
járták a lakásokat, és akik Krisztus

Leggyümölcsözőbb szolgálati területem:
debrecen

(Folytatás a következő oldalon)

Az online baptista 
magazin tartalmából



2020. június 7. BÉKEHÍRNÖK 187

és szakértelmet nem sajnálva
utolsó csepp vérükig küzdenek
azért, hogy egyre több kívánatos
emberi érték mindenképp törvé-
nyi szabályozásra kerüljön, sőt
akár a Büntető törvénykönyvbe
is fogalmazzák bele.”

– Háló Gyula írása.

„Miért”-ek és „Hogyan”-ok a
gyermeknevelésben

Nagyon fontos meglátnunk és
megértenünk, hogy gyermekünk
teljes értékű ember, akár magza-
ti, akár gyermekkorban van, ak-
kor is, ha valamilyen fogyatékos-
sággal jött a világra. Tisztelni
kell kicsiny életét, szeretettel, tö-
rődéssel kell körülvenni, úgy,
hogy mindeközben életkorának
és érettségének megfelelően teret
adunk az önállóság elsajátítására
is. Fizikai, lelki, szellemi fejlődé-
sének biztosítása legnagyobb
mértékben ránk, szülőkre van
bízva. Mit jelent ez? Azt, hogy
naponként gondoskodunk gyer-
mekeinkről. 

– Selmeczi Ottilia írása.

Életszeretet a nyomorne-
gyedben

Szabó Hilda 2018-ban töltött
egy hónapot Kenyában egy árva-
házi önkéntesprogram kereté-
ben. Az átélt élmények nem en-
gedték, hogy ugyanúgy folytassa
a mindennapjait, ahogy koráb-
ban, így egyesületet hozott létre
a helyiek segítése érdekében. 

– Hildával félelemről, életsze-
retetről, körülményektől függet-
len örömről és valódi szükségről
beszélgetett Hegyesi Zita.

A koronavírus láthatatlan szen-
vedői – családon belüli erőszak

Rendkívül fontos és aktuális
téma a családon belüli erőszak
kérdése. Magyarországon mind -
össze néhány krízisközpont mű-
ködik, ahová az áldozatok mene-
külhetnek bántalmazóik elől.
Ezek egyikét a Pápai Baptista
Gyülekezet üzemelteti. Boncz
Zoltán lelkipásztorral beszélget-
tünk az áldozattá válásról és ar-
ról, hogyan ismerhetőek fel a
családon belüli erőszak jelei.

– Hegyesi Zita felkavaró interjúja.

Kovács Viktória
igeidok.hu

(Folytatás az előző oldalról)iránti érdeklődést tanúsítottak, azokat
hívták a gyülekezetbe.

7. Sátoros evangelizáció. Komoly elő-
készülettel egy téren felállított 300 fős
sátorba hívtuk az embereket. Komoly
felkészültséggel, egész napos progra-
mokkal szolgáltunk a sátorban. Ide el-
jöttek a templomtól félők.

8. Az elmaradt, volt tagok felkeresése.
Régi tagnyilvántartásokból fedeztem
fel, hogy az évtizedek során sok tag
maradt ki a gyülekezetből. Legtöbben
olyanok, akik nem hívő férfihoz men-
tek férjhez, és a gyülekezet ezért kizár-
ta őket. 14 ilyen elmaradt személyt fe-
deztem fel. Felkutattam a címüket, és a
feleségemmel felkerestük őket. Nagy
meglepetések értek. Akik újjászületett
emberként, a nem hívő személlyel kö-
tött házasság miatt kerültek erre a
sorsra, általában könnyező megható-
dással fogadtak. Az évek során több
mint tíz ilyen visszatérőt vettünk fel a
gyülekezetbe. Csodás „ráadás” volt,
hogy később öt, a nem hívő személlyel
kötött házasság miatt elmaradt és
most visszatérő feleségnek a férje is
megtért, és gyermekeikkel együtt az
egész család beépült a gyülekezetbe.

9. Házassági, családi misszió. A kom-
munizmus évtizedei alatt elszaporod-
tak a törvényesen nem rendezett
együttélések. Magam is meglepődtem,
hogy milyen sokan élnek együtt „csak
úgy”, minden hivatalos rendezettség
nélkül, a polgári házasságkötést is
mellőzve. Jézus a szentség magasla-
tára emelte a házasságot és a családot.
Különleges öröm volt számomra,
hogy a debreceni szolgálatom hat éve
alatt 16 „együtt élő” élettárs ünnepé-
lyes házasságkötésére kérhettem ál-
dást. Ebben az esetben a házasságuk
megszenteléséhez nem volt feltétel,
hogy tagjai legyenek a gyülekezetnek.
Különleges volt, amikor egy házaspárt
a már megtért, felnőtt fiuk (Pesti Csaba)
üdvözölte a házasságkötésük alkalmá-
ból. Az ilyen ünnepélyes házasságkö-
tési alkalmat nem kötöttem gyülekeze-
ti tagsághoz, de az ige hozzájuk szóló
üzenet volt a házasságkötésük alkal-
mán. Volt olyan ünnepélyes házasság-
kötés is, amelyen egyik fél sem volt
gyülekezeti tag. Evangéliumot hirdet-
ni, áldást kérni nem lehet bűn.

10. Rendezett életű tagok csatlakozása.
Jelentős növekedést eredményezett a
debreceni gyülekezet vonzása. A hat
év alatt 62 bemerített gyülekezeti tag
csatlakozott a gyülekezethez, és kérte
a felvételét. Olyanok, akik valahol
megtértek, bemerítették őket, beépül-
tek egy gyülekezetbe, és most a debre-
ceni gyülekezetbe jártak és kérték a fel-
vételüket.

11. Temetési istentiszteletek. Az egy-
házak általában jelentős összeget kér-
nek a temetésért. Baptista lelkipászto -
rok nem kérünk és nem fogadunk el
pénzt a temetésért. Talán ez eredmé-
nyezte, hogy Debrecenben aránylag
sokan kértek temetési szolgálatra olya-
nok is, akik nem tartoztak a gyüleke-
zetünkbe. A temetés kiváló alkalom az
evangelizálásra. Én vállaltam a nem
hívők temetését, ha elfogadták, hogy
egy természetes rövid búcsúztatás
után a hangsúly az evangélium hirde-
tése. Az ingyenes temetés tulajdon-
képpen ingyen kapott alkalom volt az
evangelizálásra. Az énekkar is megér-
tette ezt, és szolgált az ilyen alkalmon
is. Több megtérőt ajándékozott az Úr
Debrecenben ezen az úton is.

12. Buzgó imaközösségek. Elsőnek
kellett volna írnom arról, hogy spon-
tán jöttek létre az imaközösségek a
gyülekezetben, amelyekben buzgó kö-
nyörgéssel kérték az Urat, hogy töltse
meg hatalommal az igét, munkáljon a
Szent Szellem által bűnbánatot, megté-
rést, döntéseket. A megtérések és a nö-
vekedés legfőbb magyarázata ugyanis
a Szent Szellem kiáradása volt, akit az
imáinkra válaszul küldött az Úr. Vol-
tak imaközösségek, amelyek az ima-
házban jöttek össze, de több imakö-
zösség a családokban, házaknál mű-
ködött.

13. Tanítványsági tanfolyamok. Ta-
nítvány az, aki tudatos döntéssel és
odaszánással munkálja, hogy Jézus ta-
nítványaként embereket mentsen az
üdvösségre. Ezt tanulni is kell! Olyan
sokan jelentkeztek ezekre a tanfolya -
mokra, hogy egymással párhuzamo-
san több tanítványsági csoport is mű-
ködött.

Összefoglalás: Istent magasztaló há-
laadással emlékezem a Debrecen váro-
sában töltött hat évre. Kedves megle-
petés volt számomra, amikor néhány
éve fogorvost keresve Molnár Tibor
fogorvos Budapest, Rákóczi úti rende-
lőjébe nyitottam be. Kiderült, hogy is-
mer engem. Debrecenben a mi gyüle-
kezetünk ifjúsági alkalmaira járt és
megtért, de maradt a református egy-
házban. Ez arra mutat, hogy széles kö-
rű hatása volt annak az ifjúsági misszi-
ónak, amelyet azokban az években
ajándékozott nekünk Isten Debrecen-
ben. Szeretetben való egység, a Szent
Szellem áradása, sok aktív munkatárs
együttmunkálkodása volt az áldások
titka. 

Oda küld áldást az Úr, ahol a Szent
Szellem gyümölcseként lelki egység-
ben Isten dicsőítése és az elveszett em-
berek mentése a gyülekezet célja.  

Id. Kovács Géza
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Így, az újabb támogatással még
gyorsabb és hatékonyabb lett a se-
gítségnyújtás

A GLS segítségével a Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvány újabb
jelentős logisztikai támogatást ka-
pott feladatainak biztosításához. A
cél közös: a legjobban rászorulók
sorsának enyhítése egy máig nem
látott, de rendkívüli szociális hely-
zetet eredményező krízis megoldá-
sa, enyhítése során.

A GLS cég arról ismert, hogy
rendkívül megbízható szállítási
megoldásokat kínál belföldön, Eu-
rópán belül és világszerte, tevé-
kenységének fő színtere azonban
az öreg kontinens. A cégcsoport
negyvenegy európai és nyolc ame-
rikai államot fed le csomaglogiszti-
kai szolgáltatásaival, többségében
saját leányvállalatain keresztül, né-
hány további országban pedig
partnercégek bevonásával teszi ezt.

Egy ilyen jelentős vállalat ter-
mészetesnek érezte azt, hogy csat-
lakozzon ahhoz a humanitárius
szerepvállaláshoz, amely a Baptista
Szeretetszolgálaton keresztül a leg-
inkább rászorultak boldogulását
szolgálja Magyarország legelmara-
dottabb térségeiben. 

A GLS olyan nélkülözők számá-
ra áll készen segélycsomagot szállí-
tani, akiknek eléréséhez már adott
esetben kimerülhet
a Baptista Szeretet-
szolgálat logiszti-
kai kapacitása.
Egy-egy olyan cím-
re is eljuthat a GLS
hatékony szállítási
jelenléte, ahol már
egy karitatív szer-
vezet beavatkozá-
sa nem volna elég
gyors.  

A Baptista Sze-
retetszolgálat – a

magyarországi
Karitatív Ta-
nács meghatá-
rozó tagjaként –
kezdetektől te-
vékeny és fon-
tos részt vállal a
koronavírus el-
leni küzdelem-
ben. Május 21-
én, csütörtökön
a legutóbb ösz-
szeállított se-
gélycsomagok
útnak indulása-

kor jelen volt Révész Máriusz kor-
mánybiztos, az önkéntességet és
adományozást koordináló akció-
csoport vezetője is.

Újabb együttműködés a jár-
vány hatásait enyhítő célok érde-
kében

A Rododendron Art & Design
Shop, a főváros legrégebbi és egyik
legismertebb művészeti és dizájn-
boltja együttműködési megállapo-
dást kötött a Baptista Szeretetszol-
gálat Alapítvánnyal. 

A cél a segélyszervezet támoga-
tása abban a munkában, amellyel a
járvány negatív hatásait igyekszik
csökkenteni.

A Rododendron Art & Design
Shop 2008 óta 120 magyar grafikus
és alkotó termékeit árusítja. A jár-
ványhelyzet miatt megújították a
vállalkozás honlapját, és létrehoz-
tak egy olyan webshopot, amely
nemcsak teljesen megfelel a mai el-
várásoknak, de 72 alkotó több mint
1200 termékével, az ország legna-
gyobb művészeti nyomatkínálatá-
val fontos bázisa lesz a magyar gra-
fikus- és iparművészet támogatói-
nak. 

Célkitűzésük, hogy minél töb-
ben vásároljanak magyar kézmű-
ves termékeket hazai tervezőktől,
alkotóktól. 

Véget ért az általános iskolások
idei kéktúrás vetélkedője

E tanévben 142 csapat indult a
Seregélyesi Baptista Általános Isko-
la által kezdeményezett, s a Magyar
Természetjáró Szövetség és a Bap-
tista Szeretetszolgálat által közösen
szervezett „Indulj el egy úton...” ter-
mészetismereti turisztikai vetélke-
dőn, ami az országos kéktúra bako-
nyi, Balaton-felvidéki szakaszára fó-
kuszált az idén.

A három online fordulót, majd a
– kényszerből – szintén online dön-
tőt követően alakult ki a végered-
mény. 

A felvidéki és az erdélyi csapa-
tokkal együtt 68-an jutottak el e vég-
ső megmérettetésig, ahol aztán a há-
rom korosztályban (3–4., 5–6. és 7–8.
osztályosok) hirdettek eredményt a
szervezők május 15-én. A verseny
tisztasága miatt a seregélyesi csapa-
tokat külön értékelték. A 22 dobo-
gós és különdíjas csapat kétéjszakás
szállást és étkezést nyert a Galyate-
tői Turistacentrumba és a seregélye-
si Pelikán-ház Erdei Iskolába, illetve
kéktúrázhat majd – egy arra alkal-
mas időben – a Balaton-felvidéken
a verseny szervezőivel. A többiek
könyvjutalomban részesülnek. A
legeredményesebb csapatokat hat-
vani, komlói, tiszaszalkai és seregé-
lyesi gyerekek alkották, nagyon
ügyesnek bizonyultak Hernádné-
meti, Tatabánya, Létavértes, Bp.-
Kőbánya, Taktaharkány csapatai is,
valamint kiválóan teljesítettek a ha-
táron túli csapatok is, főleg a kolozs-
vári, gútai és felsőszeli kisdiákok.

A verseny és a szervezők elsőd-
leges célja a természetjárás gyer-

(Folytatás a következő oldalon)

Segítenek, így segíthetünkiskoláinkból
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mekkori megszerettetése volt. A
versenyben összetett, több tantár-
gyat integráló tudás, a gyakorlati,
logikai gondolkodás jelentett igazi
előnyt, ugyanakkor a gyerekek
praktikus ötleteket, túrázási taná-
csokat is kaptak. 

A csapatok közül kiemelkedő
teljesítményt nyújtott a seregélyesi
4. a osztályos Alföldi Anna, Nagy
Csenge Kriszta, Schweighardt Hanna,
Szendrey Virág Vivien alkotta „Ró-
kák” csapata, akik kategóriájukban
mindenkit megelőzve 400 pontot
gyűjtöttek. Ugyanígy kiemelkedő
teljesítményt nyújtott az „Alhavasi
sütőtök” nevű 8. a osztályos csapat,
mely az egész vetélkedősorozat leg-
magasabb pontszámát (541 pont)
érte el. A csapat tagjai: Búza Júlia,
Pinke Lilla, Kovács Norbert, Róth Ábel.
Tőlük csak 2 ponttal maradt le a 8. b
osztályból a „Kékharisnyások” csa-
pata (Fekete Nóra, Madarász Zsófia,
Pálinkás Dorina, Rétfalvi Norina),
akik az abszolút összetett verseny-
ben a második helyen végeztek.

A vetélkedő a következő tanév-
ben folytatódik. Akkor Tapolcától
az Írott-kőig tart majd a vállalkozó
kedvű csapatok virtuális vándorlá-
sa az országos kéktúra útvonalán.

Nyertes Erasmus-pályázat
Iskolánk, a Budapesti Innova-

tív Gimnázium, Szakgimnázium
és Szakközépiskola 2020. évi pá-
lyázata „BIG a jövő nagy lehetősé-
ge az Erasmus+ által” nyertes pá-
lyázat lett, melyet 2019-ben el-
nyert Minősített Intézményként
nyújtottunk be. A pályázat értéke:
149.182 euró, mely 78 fő utazását
teszi lehetővé.

A Budapesti Innovatív Gimná-
zium, Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola 2015 óta pályázik sike-
resen az Erasmus+ Mobilitások
KA102-es típusában. A Tanulói
Mobilitásaink külföldi szakmai
gyakorlatok, melyeken a szakkép-
zéseinken tanuló diákjaink vesz-
nek részt (egészségügy, grafika,
hangmester, kereskedő, turiszti-
kai szervező, értékesítő, vállalko-
zási és bérügyintéző, vendéglátás-
szervező). A Munkatársi Mobili-
tásainkon is évről évre növekszik
a résztvevők száma. A kiutazások
a vírus miatt felfüggesztésre ke-
rültek, de a lehetőség alapkövét
megszereztük!

baptistasegely.hu

(Folytatás az előző oldalról)A vállalkozásnál
tudják, hogy a krízis
miatt nagyon sokan
bajba kerültek, kari-
tatív segítségre szo-
rulnak, ezért is fon-
tosnak tartják, hogy
a webshop céljai tar-
talmazzák a társa-
dalmi felelősségvál-
lalás elemeit. Ezért
keresték a Baptista
S z e r e t e t s z o l g á l a t
Alapítvány partner-
ségét.

Az induló Rododendron Art &
Design Webshop nettó árbevéte -
lének 10 százalékát ajánlotta fel a
Baptista Szeretetszolgálat Alapít-
vány részére, annak a COVID–19-
járvány hatásait enyhítő munkájá-
ra, a válság idejére.

Maszkok, fertőtlenítőszer és
Béres Csepp érkezett Kiskőrösre

A Baptista Szeretetszolgálat má-
jus 14-én, csütörtökön adományo-
kat adott át a Kiskőrösi Baptista
Szeretetház részére: a maszkok,
fertőtlenítőszerek
és más készítmé-
nyek természetesen
továbbra is a leg-
jobban veszélyezte-
tettebbek, az idős
emberek védelmét
szolgálják.

Dr. Szilágyi Béla,
a Baptista Szeretet-
szolgálat alelnöke
közel nyolcvan do-
boz Béres Cseppet,
hatszáz szájmasz-
kot és százhatvan
palack fertőtlenítő-

szert adott át a Kiskőrösi Baptista
Szeretetház részére. 

Az adományozás része volt an-
nak a programnak, amely a Segí-
tünk Egymásnak akciócsoport köz-
reműködésével azóta zajlik, hogy
hazánkban a hat legnagyobb se-
gélyszervezet összefogott a krízis
következményeinek enyhítése ér-
dekében.

Egy olyan vidéken osztottunk,
ahol nemrég zártunk projektet

A bükkszentmártoni járásban,
Bélapátfalván és Bekölcén osztott
tartós élelmiszereket tartalmazó se-
gélyt, száztíz csomagot május 12-én
a Baptista Szeretetszolgálat Alapít-
vány.

A segélyszervezet nevelőszülői
hálózatának tagjai, szülők és gyer-
mekek a kedvezményezettjei annak
a fejlesztésnek, amely nemrégiben
Bükkszentmártonban valósult meg.
A házban rászoruló nagycsaládok,
többségükben nevelőszülői tevé-
kenységet végző szülők és gyerme-
kek kapnak elhelyezést. 

A Rákóczi utcában, a tizenkét
főt fogadni képes ingatlanban el
kellett bontani a korábbi épületré-
szeket, a fészerek maradványait, s
ezek helyén épült fel a korszerű kö-
zösségi tér, a raktár és a vizesblokk.

baptistasegely.hu
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Egyik szülésnél Margitka nem talál-
ta az ollóját. A mamát kérte, hozzon
neki valami vágóeszközt! A mama le-
ment az  udvarra, rövid keresgélés
után visszatért egy piszkos, törött cse-
répdarabbal. Látva a doktornő tanács-
talanságát, ügyesen bemutatta, ho-
gyan kell fűrészelő mozdulatokkal a
köldökzsinórt elvágni. A magyarázat
az volt, hogy így kevésbé vérzik. Ek-
kor döbbent rá Margitka, hogy mért
van annyi tetanuszos csecsemő.

„Nagy reménységgel mentem
Chapáréra – írja egyik levelében. –
Megtanítjuk őket a helyes életvitelre,
táplálkozásra, kiűzzük a férgeket,
megpróbáljuk vezetni őket az új élet-
ben, de láttam, hogy a berögzött, ősi
szokásokból nem egyszerű kimozdíta-
ni őket. León egy értelmes ember volt,
csak részeges. Elhanyagolta a család-
ját, verte beteg feleségét, léha életet élt.
Olyan szánalmas, kilátástalan volt a
helyzetük. Reménytelennek láttuk mi
is őket. Egy este rövid Jézus-filmet ve-
títettünk, Macedón bácsi fordította. A
végén ez a kemény ember sírva imád-
kozott, és átadta életét az Úrnak. Nagy
volt az örömünk, az egész család hely-
zete megváltozott, sokkal minőségibb
életet éltek ezután.

Én orvosként úgy gondoltam,
hogy tanítással, az ismereteik bővíté-
sével érhetünk el eredményt, de utólag
látom, az evangélium az, ami igazán
megváltoztatta őket.”

János leveléből részlet: „Nekigyür-
kőzve dolgozunk, hol örömmel, hol
csüggedéssel, de csináljuk. A klíma
szinte kibírhatatlan a fehér ember szá-
mára. Trópusi kegyetlen viharok, pá-
radús levegő, rengeteg eső. A
Chapárét félkörben körülölelő 5-6000
méter magas hegyek 10-12 km-es tá-
volságra vannak. A szivacsszerű talaj-
ról felszálló pára több száz méter vas-
tag felhőréteget képez. Ez nekiütközve
a sziklacsúcsoknak hatalmas villámlá-
sok és eget-földet rázó égzengés köze-
pette zuhog vissza esőként, hogy hol-
nap újrakezdje körforgását. A folyók
sokszorosára megduzzadnak, a he-
gyekből lezúduló víztömeg hatalmas
fákat, köveket görget maga előtt. Az
utak járhatatlanok, a sürgősségi esetek
különösen próbára teszik az idegrend-
szert, főleg egy elnyűtt, öreg autóval.
Sokszor megjártam a halál árnyékának
völgyét, de jó volt tudni, hogy Isten ve-
lem volt és van. Nagyon várjuk az új
út elkészültét, és egy egészségügyi lé-
tesítmény megvalósulását.”

Volt, amikor az esős évszakban a
földcsuszamlások és kőomlások kö-

vetkeztében hetekre elzáródtak a kül-
világtól. Az élelmiszerkészletük telje-
sen kiürült, azt ették, amit a bennszü-
lött lakosok. Csakhogy ők nem tudtak
sem halászni, sem vadászni. Egyik be-
tegük váratlanul beállított öt tojással és
két uborkával. Csodálatos ajándéknak
vették, s az Úr kezében úgy megsza-
porodott, hogy végig kitartott a szük-
ség idején.

Dr. Klaupix litván származású lel-
kész a Baptista Világszövetség segély-
akciójának vezetője lett. Szolgálati útja
során Bolíviában járt, s meghallotta a
Cserepka nevet. Feltétlen találkozni
akart velük. Cochabambában öröm-
mel ölelték meg egymást. Több mint
tíz éve, hogy az ausztriai menekülttá-
borban együtt imádkoztak a külmisz-
sziós lehetőségért, s most hálát adhat-
tak a meghallgattatásért. Jánosékat
meséltette munkájukról, terveikről,
nehézségeikről, szükségeikről.

„Kedveseim! Az Úr irányított ide
hozzátok, s rendelte ki részetekre ezt a
segítséget. A német baptista szervezet
16 000 dollárt adott olyan megbízással,
hogy oda juttassam el, ahol nagy a
szükség. Úgy látom, itt lesz a legjobb
helye.”

Megvásárolhatták a telket, ami a
Chapáré folyó kanyarulatánál, három
fontosabb út találkozásánál egy ma-
gaslaton terült el. Másfél hold nagysá-
gú terület egy félkész építménnyel. Fe-
le terület dzsungel, a völgyben egy for-
rással, amit különösen értékelt János.
Az autójuk is fölöttébb elhasználódott,
szinte életveszélyessé vált, ez is cserére
szorult. 

Egy misszionárius élete nagyon
sokrétű. A lelkigondozás mellett kar-
bantartó, asszisztens, sofőr, házimun-
kás, tervező, kivitelező, anyagbeszer-
ző. Mivel nullás vére volt, sok esetben,
mikor már csak így lehetett megmen-
teni valaki életét, János volt a véradó.
A kórház létrejöttének gondjai is első-
sorban az ő vállára nehezedtek. 

Engem fiatalemberként nagyon
bosszantott, mikor levelében írta, hogy
az őslakos masszív férfiak órákat bá-
mulják az építkezést. Elnézik, hogy ő
egész nap maltert és követ hord. Mi-
kor Margitka betegei elfogytak, ő is be-
kapcsolódott a vízhordásba, kinti
munkákba. Nem igazán fogták fel,
hogy ez nekik épül. Én nagyon szíve-
sen mentem volna segíteni, de ez ak-
kor még teljesen lehetetlen volt. A hívő
atyafiak, ők kivették részüket a mun-
kákból.

(Folytatjuk)
Petrik Károly

egy gazdag életút töredékei – Cserepkáék 26. rész

Sajnos úgy alakult az életem,
hogy el kellett hagynom a szülői há-
zat. Az én döntésem volt, de sajnos
megvolt rá az okom. A szülői ház
elhagyása előtt fél évvel ismerked-
tem meg azzal a férfival, aki végül a
férjem lett, őhozzá költöztem. Be-
költözésemkor megállapodtunk,
hogy az eljegyzésig nem létesítünk
testi kapcsolatot. Megvallom, az el-
jegyzés utáni elkötelezettséget ele-
gendőnek ítéltem, mivel szándéka-
im szerint komolyan gondoltam,
hogy mi már összetartozunk, egyek
vagyunk, és azzal nyugtattam ma-
gam, hogy nem baj, ha majd később
házasodunk össze, hiszen már úgy -
is elköteleztük egymásnak magun-
kat. Ettől az időponttól nagyon so-
kat imádkoztam gyermekáldásért,
csak kértem és kértem sikertelenül.
Egyik este, ahogy imádkoztam a
megszokott helyemen, Istent dicső-
ítve, magasztalva nagyságát és cso-
dálva a szemem elé tárult gyönyörű
esti csillagos égboltot, rákérdeztem
Istenre: „Ó Atyám, nem az van megír-
va a Bibliában, hogy gyönyörködj az
Úrban, és megadja néked szíved kérése-
it, kívánságait? Hát én csodálom és gyö-
nyörködöm benned, és mégsem kapha-
tom meg a gyermekáldást?” Nevemen
szólított a Szent Szellem, és azt
mondta: „Megkapod a gyermekáldást,
amint rendezed a családi állapotodat!”
Sok minden történt, sikertelen pró-
bálkozások, kiborulások, foganta-
tást befolyásoló betegségek sora jött
műtétekkel együtt a párom és az én
életemben is. Aztán két év eltelte
után „végre” Isten szent színe előtt
is fogadalmat tettünk egymásnak.
Az esküvő utáni hónapban a fogan-
tatás Isten ígérete szerint megtör-
tént, amiről akkor kaptam kijelen-
tést, amikor a férjem szüleinél járdát
építettünk „ajándékba”, és kőhor-
dás közben a Szent Szellem figyel-
meztetett, hogy a gyermekem ott
van a pocakomban, így a kőhordást
fejezzem be. Megcsináltam a terhes-
ségi tesztet, és kimondhatatlan örö-
möt éreztem, amikor megláttam a
teszt eredményét, hogy kisbabánk
lesz. A betegségek ellenére az áldott
állapot könnyű és örömteli korszak
volt, gyönyörű kislánnyal ajándéko-
zott meg minket a jó Isten, amiért
örökké hálás leszek neki!

János Anita

Hihetetlen történetek
tanúságtétel
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„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

ÚJLÉTA: Jóri Károly testvé-
rünket, az újlétai gyülekezet tag-
ját, 74 éves korában érte a haza-
hívó szó. Ócsán hallotta meg fia-
talkorában az evangéliumot,
amit hamar követett a be me rít ke -
zé se. A ravatalnál a vigasztaló
igét 2020. május 22-én Katona
László lelkipásztor testvér hirdette
a Mt 5,4–5 alapján, a feltámadás
igéjét a Jn 6,37–40 alapján pedig
Bacsó János lelkipásztor testvér
tolmácsolta a sírnál a gyászoló
család és a jelenlévők felé. Az
énekszolgálatot a Debreceni Bap-
tista Gyülekezet énekesei végez-
ték Pető Áron testvér vezetésével. 

A címben szereplő mondattal ad-
nak hírt a kameruni baptisták arról,
hogy az egyház elnöke május 17-én,
vasárnap reggel koronavírus-fertő-
zés következtében elhunyt. 

Frédéric Ngaka Epounde baptista
lelkipásztor, UEBC-elnök (1958–2020)

szolgálatát evangélistaként kezdte,
majd 1990-ben szentelték lelkipász-
torrá, ezt követően több kameruni
baptista gyülekezetben végzett lelki-
pásztori szolgálatot. 2019 januárjában
választották a baptista szövetség el-
nökévé.

A magyar hírekben nem sokat
hallunk Afrikáról a koronavírussal
kapcsolatban. Sajnos nem ő az
egyetlen baptista hívő, aki a vírus ál-
dozata lett. Az ottani egészségügyi
rendszer színvonala nagyon ala-
csony, ezért a fertőzöttek szakszerű
ellátására és a fertőzés terjedésének
megakadályozására sokkal keve-
sebb az esély. 

Imádkozzunk Afrikáért!
Durkó István 

missziói igazgató

SötétvasárnapKamerunban
aBaptistaGyülekezetekSzövetségefelett!

Mit viszünk magunkkal tovább?
Közösség, amit felbontott a járvány.
Együttlétek hiánya, csak a képernyő
valósága és szenvtelen jelenléte mutat-
ja még, hogy mégis együvé tartozunk,
vagy talán ez sem? Videók, képek, sza-
vak, istentiszteletek a távoli közelből
szólnak hozzánk. Mennyire marad
meg a közel mint tény, vagy az együtt-
lét mint összefogó érzés? A keskeny út
megszakadt vajon? A vírus, a járvány
ott van, ott volt bárhol, ahol megfor-
dultunk arcmaszkkal vagy arcmaszk
nélkül. Benzinkútnál, amikor tankolni
akarok, ott van a figyelemre felhívás
jelzője, a postán, ha küldeni akarok
vagy ha felvenni akarok levelet vagy
csomagot, ott is ott van a jelző, ott is a
figyelemre felhívásba ütközöm. Ha
nem lenne a figyelmeztetés, talán én
lennék a következő? Felmerült több-
ször bennem ez a kérdés, valahány-
szor láttam a figyelmeztető jeleket. 

Vajon Isten adta? Isten nem ront el
semmit, ő nem rontja el a földi vagy
mennyei dolgok menetét. Akkor sem,
ha nekem esetleg úgy tűnik, ha esetleg
az az érzésem támadt, hogy valami
nincs rendjén, hogy valami kicsúszott
a kezéből. Isten az ő szentségében és

szilárd jellemében megmarad Úrként,
aki vezeti, kormányozza ingathatatla-
nul a világ menetét, életvite lét. 

Igen, az ember hajladozik, ingado-
zik, mert nem látja a véget, de az Úr
onnan fentről tisztán látja utunk hala -
dását és végét, a járvány alakulását és
végét, és lát engem és téged félelme-
inkkel együtt, kedves olvasóm. 

Reményik Sándor Üres templomban
című gyönyörű versének szavai cseng-
nek fülemben:  

A templom üres, a lelkem tele. 
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk, 
itt állok, szemben állok Ő vele  
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.  
(...) 
Olyan végtelen áhítat fog el,  
mintha erdőben néznék csillagot, 
ahol az örök, ős csend ünnepel,   
pedig – csupán egy templomban vagyok.   

A hit, remény és a szeretet megma-
rad, bármi is történjen velem, nekem
csak hinni kell, haladni kell és hívni
kell: „Hívj segítségül engem a nyomorú-
ság idején! Én megszabadítlak, és te dicső-
ítesz engem.” (Zsolt 50,15)  

mucsi jános

mit viszünk magunkkal tovább?   
AvagyaCOVID–19fenyítéke

Pax Tv
Június 7., vasárnap
9:30
Szellem, lélek és test (25 perc)
Andrew Wommack előadása
Andrew Wommack ezen taní-

tása elengedhetetlen ahhoz, hogy
megértsük, mennyire szeret ben-
nünket Isten, és elhiggyük azt,
amit igéje állít rólunk. Minden
ember három részből: szellem-
ből, lélekből és testből áll. A
megváltáskor a szellem teljesen
megváltozott, de a lelked és a
tested még nem. Fedezd fel And-
rew segítségével, hogy miképp
viszonyul ez a három rész egy-
máshoz és Istenhez. Az előadó
ebben a sorozatában elmagya-
rázza, hogyan áraszthatjuk ki
szellemünkből lelkünkbe, érzel-
meinkbe és testünkbe az Istentől
kapott életet.

15:30
Kiút a kételkedésből (40 perc)
Baptista prédikációk – Pécel

Duna Tv
Június 17., szerda délelőtt
Áhítat, baptista műsor

műsorajánló
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Vízszintes:
1: A megoldás második része; 9: Sa-

ul lánya, Dávid felesége; 10: ... ab-
surdum – képtelenségig, latinul;
11: A magyar ábécé hetedik betűje;
12: Egyesült Királyság; 13: Jármű-
vet lassító pedál; 15: Júda apósa; 16:
Falu, az ide vezető úton két tanít-
ványnak megjelent a feltámadt Jé-
zus; 18: A megbocsátás eleme!; 19:
Angol font rövidítése; 20: A megol-
dás első része; 21: Lámek egyik fele-
sége (az utolsó magánhangzón éke-
zethiány); 22: Jobb, mint kapni; 23:
Talál, rábukkan; 24: Juttat, nyújt
(régiesen); 25: Visszafelé: Az első
nő tulajdona; 27: Égési mellékter-
mék; 29: Páratlanul idéz!; 31: Izrael
utolsó szálláshelye a Jordánon való
átkelés előtt; 33: El!; 34: Egyedül Is-
tené a dicsőség!; 36: Angol tenger;
37: Középen vitáz!; 39: Előre gon-
dolkodna; 42: Visszafelé: téli sport

Függőleges:
1: Görög betű; 2: Keresztény fe-

lekezetek összessége; 3: Egyik pró-
féta; 4: Gyorsan távozik; 5: Liter; 6:
Bartimeus „betegsége” volt; 7: An-
no Domine, röviden; 8: Ebbe a bar-
langba (is) menekült Dávid Saul
elől; 9: Emerre!; 14: Kötőszó; 15:
Nyakmelegító; 17: Multimodális

Diagnosztika, röviden; 18: Jósáfát
király nagyapja; 21: Cérium vegyje-
le; 22: A megoldás harmadik része; 23:
Igazi, valóságos; 26: Hord, magára
ölt; 28: Az a bizonyos; 30: Az ember
első lakhelye; 32: Harckocsi; 35:
Néma gráf!; 38: A drachmák száma
Jézus példázatában; 40: A vég kez-
dete!; 41: Költői sóhaj

Összeállította: Asztalos Bogdán

Figyelem!
A Magyarországi Baptista Egyház

operatív tanácsának a Békehírnök
nyomtatását elhalasztó döntése miatt a
megfejtéseket ezúttal egészen 2020. de-
cember végéig várjuk szerkesztőségünk
valamelyik címén, azaz e-mailben:
bekehirnok@baptist.hu, vagy postán:
1068 Budapest, Benczúr u. 31. Mivel
az a reménységünk, hogy előbb-utóbb
újra nyomtatottan juthat el az olvasók-
hoz a Békehírnök, ezért az év hátralévő
hónapjaiban is szeretnénk keresztrejt-
vényt megjelentetni a lapban.

Ezért áprilistól kezdve decemberig
a megfejtések együttesen is beküldhe-
tők majd, nem szükséges hónapról hó-
napra postára adnunk őket. Hasznos és
áldásos időtöltést kívánunk velük!

(A szerk.)

keresztrejtvény

Idézet a Magyarországi Baptista
Egyház operatív tanácsának a Bé -
kehírnökre és jelenlegi előfizetőire
vonatkozó március 28-i köz le mé -
nyéből:

„A baptista közösség 125 éves
lapja a koronavírus-járvány okozta
veszély miatt 2020. március 25-től
nem kerül postázásra az előfizetők
számára. A döntés visszavonásig
érvényes. Erről egyházunk operatív
taná csa döntött 2020. március 24-i
tanácskozásán.

Az ezt követő lapszámokat egy-
házunk honlapján pdf-ben min den -
ki számára ingyenesen elérhetővé
tesszük.

Az előfizetők részére jelezzük,
hogy a jogosultságuk automatiku-
san fél évvel meghosszabbodik. A
szerkesztés és nyom tatás ugyanúgy
megtörténik, és amint a ve szély -
helyzet lehetővé teszi, utólag ki
fogjuk küldeni mindenkinek. Ezt
megtesszük még akkor is, ha ezek a
lapszámok már nem lesznek ak -
tuálisak, mivel lapunkat sokan
gyűjtik.”

A fentiek értelmében jelezzük
azok felé az előfizetőink felé,
akik 2020-ban csupán az első
félévre fizettek elő, hogy a má-
sodik fél évben is meg fogják
kapni a lapot külön előfizetési díj
beküldése nélkül.

Azonban azok a leendő kedves
olvasóink, akik most szeretnék elő -
fizetni egyházunk hivatalos lapját,
megtehetik ezt egyéni féléves elő -
fizetési díj beküldésé vel, melynek
összege 6300 Ft.

Kérjük kedves új előfizetőin -
ket, a 2020. második félévi elő -
fizetési díjakat a 11706016-
22163851 csekk szám lán juttassák
el a ki adó hi va tal ba (1068 Bu da -
pest, Ben czúr u. 31.). Köszönjük! 

További információk: 
06-20/254-9774
lomjanszki.debora@baptist.hu. 

A Bé ke hír nök 1895 óta egyhá -
zunk hivatalos lapja. Le gyen ott
az ön ott ho ná ban is! 

Békehírnök szerkesztőség

információk 
a Békehírnök

2020. második félévi
elõfizetéséről


