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Lelkipásztor-beiktatás Komlón
Örömünnepe volt a komlói gyülekezetnek 2011. április 2-án, hiszen egy
év lelkipásztor nélküli időszak után
újból lett lelkipásztora. E kicsiny gyülekezet sorsa nehezen megoldhatónak
tűnt, hisz érezte mindenki, nagy kihívás előtt áll a gyülekezet. Azonban jó
tudni, hogy Isten nem hagyja el a kicsiny nyájat sem. Ő odafigyel a legkisebbekre is. A gyülekezet pedig örömmel tapasztalta meg, hogy Isten meghallgatta imádságaikat. Hetényi Lajos
nyugalmazott lelkipásztor testvér elvállalta e gyülekezet sorsának kezelését. Az igehirdetés szolgálatát és a beiktatást a kerület alelnöke, Paróczi Zsolt
testvér végezte. Igei üzenetet a Márk
6,35–44-ből olvasott, mely által a gyülekezet is megszólítva érezhette magát. Ezt követően Tóth Zoltán ügyintéző lelkipásztor adta át a szószéki Bibliát – jelképesen a szolgálatot – Hetényi
testvérnek. Igei köszöntést a Józsué
14,10–11 verseiből olvasott, kívánva Isten Lelke által megerősödést még e
korban is, hogy újult erővel végezhesse testvérünk a szolgálatot, hogy Isten
ügye haladhasson előre e városban.

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
Mert szeretnélek látni benneteket,
hogy megerősítésetekre valamilyen lelki
ajándékot adjak nektek, vagyis hogy
együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által.
Azért szívem szerint kész vagyok az
evangéliumot hirdetni nektek is... (Róm
1,11–12.15)

Majd a gyülekezet részéről hangoztak
el köszöntések, jókívánságok, igei
gondolatok és ének is. Befejező motívumként Tóth testvér búcsúzott el a
Kolossé 2,6–7 verseivel bátorítva a
gyülekezetet a kitartó hívő életben való megerősödésre, majd a komlói gyülekezet nevében Hanzel Henrik testvér
búcsúzott el Tóth testvértől. Megható
szavait hallgatva Isten előtt álltunk hálaadással, hogy ő járt a gyülekezet
előtt és készítette az utat. Isten áldja
meg az ő maroknyi népét lelkipásztorukkal együtt Komlón, és adjon nekik
bőségesen áldást a jövőben!
Tóth Z.

Örvendj, ünnepelj!
Május 8-án, a mai vasárnap fejeződik
be a nemzetközi börtönmissziós imahét.
Ebből az alkalomból a nemzetközi börtönszolgálat elnökének bizonyságtételét idézzük.
Az első látogatásom egy afrikai
börtönkörletben kitörölhetetlenül beleégett az emlékezetembe. Fogalmam
sem volt, hogy mire számíthatok, zaklatott és nyugtalan voltam, és nem
gondoltam, hogy bármi mondanivalóm is van annak a 90 férfinak, akik ott
rám várnak és halálra vannak ítélve.
Amikor a börtönigazgató meghívott,
hogy látogassam meg a börtönnek ezt
a legszigorúbban őrzött körletét, valószínűleg látta tanácstalanságomat, izgatottságomat és a lelkesedés teljes hiányát. „Nem kell aggódnod – mondta
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és átölelt. – Nem kell félned semmitől,
mert itt több örömöt és boldogságot
fogsz találni a fogvatartottak között,
mint bárhol máshol az egész országban!” Persze kételkedtem abban, amit
mondott mindaddig, amíg valójában
be nem léptem a siralomházba. Hirtelen boldog, mosolygó, csillogó szemű
férfiak között találtam magam. Olyan
érzés volt ez, amilyet azelőtt és azóta
sem tapasztaltam soha: több mint egy
órát énekeltünk és dicsértük az Istent
és hatalmas kegyelmét, akiben ők valóban megtalálták a reményt, megbocsátást és a szabadságot. Az örömük,
akkor, örökre „megfertőzött”.
Ron Nikkel
a Prison Fellowship International elnöke

Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem ha nincsenek céljaid. (Benjamin Elijah Mays)

A HÉT GONDOLATA
Sokan úgy gondolják, hogy az
evangélium csak az evangelizáláshoz szükséges... Az evangélium,
mely Jézus Krisztusról szól, összeköti és egyben tartja a gyülekezetet.
Ezért van szükség a gyülekezetre,
mert ott az evangéliumban részesülünk. Egymás bizonyságtétele által
épülünk... Ma már gyülekezeteink
sok helyen kulturális központtá váltak. Sok mindennek helye van a közösségekben, csak épp az evangélium hiányzik... Az evangélium életet
megváltoztató ereje helyett pszichológiai tanácsadásokat kapnak az
emberek, hogy hogyan változzanak
meg. Talán azért nem vágynak ma
az emberek a gyülekezetekbe, mert
nem érinti őket az ige. Számomra az
a csodálatos az evangéliumban,
hogy az ember problémájáról beszél. Megoldást nyújt a ma emberének. (Boros Gyula – Nagyszalonta)
A HÉT GYAKORLATA
Egész héten gyűjtögesd, ahogy
neked az evangélium megmutatta
magát, ahogy megértetted, ahogy
megváltoztatott a napokban, hogy
aztán elmondhasd vasárnap, amikor összejöttök a testvérekkel, akár
nyilvánosan, akár személyes beszélgetésekben.
A HÉT IMÁJA
Jézus Krisztus, segíts bennünket,
amikor összejövünk, hogy lelki ajándékokat adjunk egymásnak, hogy
evangéliummal szolgáljunk egymásnak! Segíts minket, hogy ne is
akarjuk helyettesíteni semmivel a te
lelki áldásaidat! Ámen.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Május 9–13-ig (hétfő ebédtől
péntek ebédig) a Baráti Missziós
Centrumba, Jánoshalmára hitmélyítő hétre hívnak minden érdeklődőt. Meghívott előadó dr. Szebeni
Olivér. Várjuk, jöjjön el! Kapcsolódjon ki! Kapcsolódjon be bibliatanulmányozásba, asztali beszélgetésekbe, baráti kapcsolatokba!
Információ: (baptifon) 309-531-737,
(vezetékes) 77-401-782.
 Május 13–15. között az idei országos férfikonferenciát Berekfürdőn tartjuk. A konferencia központi
témája: Elkülönülni a világtól – benne élni a világban? Erre a kérdésre
adnak választ az előadások: Hívő
ember a társadalomban és a gyülekezetben – Mike Sámuel lelkipásztor,
Kecskemét; Hívő ember a munkahelyen és az üzleti életben – Reimer Attila keresztyén üzletember, Németország; A hívő ember és a politika –
Lehoczki Ferenc polgármester, Soltvadkert. A konferencia imatémáit
„Te erőt adsz!” címmel foglaltuk
össze. Programunkban egy közösségi est is szerepel, amelyen Révész
Milán harmonikával, Czakó Gyula
versmondással szolgál. A tervezett
„éjszakai fürdőzés a termálmedencékben” lehetőséget biztosít majd az
előadások témáinak kötetlen megvitatására. A konferencia díja 9800
Ft/fő. Jelentkezni lehet mielőbb Marosi Nagy Lajos testvérnél a 20/8860370-es baptifonon, vagy az mnl@tonline.hu e-mailen. Szeretnénk kérni a feleségeket is, hogy bátorítsák
férjeiket a jelentkezésre, hisz a lelki
feltöltekezés jó hatással lehet a családi élet meghittségére is. (Presbiteri
Tanács)
 Május 27–29-ig tartják az országos nőkonferenciát Kiskőrösön.
 Június 27. és július 2. között
(hétfőtől szombatig) 25+ tábort szerveznek Perén. A részvételi díj 3200
Ft/nap/teljes ellátással (üdülési
csekket is elfogadnak). Jelentkezés:
erika.basista@gmail.com, 70/3346477 vagy jurasmargo@gmail.com,
20/4652-308.
 Július 17–24-ig a XII. Keresztyén Művészeti Táborát szervezi
Bodrogon a Bodrogi Zeneiskola. Jelentkezni lehet zenei vagy vizuális
műhelybe. Táborozó és önkéntes segítő jelentkezési lap igényelhető a
bodrogizeneiskola@gmail.com címen.

2011. május 8.

Egy új év és két új élet
„Aki megérti az igét, annak jó
dolga lesz...” Nyírmeggyesen február 20-án, vasárnap leendő két testvérünk, Mózes Zsolt (nyírmeggyesi) és
Hadar Tamás (csongori, Kárpátalja)
fehérbe öltözött. Ezen a napon Füstös Gyula, a hajdúböszörményi lelkipásztor hirdette közöttünk az igét, a
2Kor 2,15. verse alapján megérthettük, hogy mindenkiből árad valamilyen légkör, krisztusiból krisztusi, az
emberiből emberi illat árad ki. Megszólalásunk illatot hordoz magával.
Tudunk-e értékes beszédet továbbítani? Csak akkor tudunk, ha nem
élünk lelki mosdatlanságban. Teljünk meg Krisztussal, és ezt továbbítsuk!
Zsid 11,23: „Hit által rejtegették
Mózest születése után...” Mózes szépen fejlődött testileg és lelkileg.
Ugyanez a lelki szépség és növekedés maradjon meg bennünk is! Mindennap az ördög támadásainak va-

gyunk kitéve, mert kísért és meg
akar alázni bennünket bűneink által.
Az Úr elrejt minket az ördög támadásai elől, rejtekébe húzódhatunk.
Krisztussal együtt fussunk előre a
bemerítettekkel!
A bizonyságtételekből megérthettük, hogy mindenkinek szüksége
van megtérésre, Isten általi szabadulásra. Ez csak Krisztus által lehetséges, mert a bűneinkből való szabadulást Krisztus szerezte meg nekünk az ő halála és feltámadása által. Ezekről hallhattunk április 9-én,
virágvasárnapi hangversenyünkön.
Vendégeink Margitáról (Erdélyből)
érkeztek. Horváth Ferenc lelkipásztor
három kép által mutatta be nekünk
az Isten Bárányát mint Dicsőség Királyát. Trombitaszóval hívogattak,
és szívünket ráhangolták a húsvéti
örömüzenetre énekeikkel és bizonyságtételekkel.
Mózes Attiláné Éva

Emlékezzetek elõdeitekre!
80 éve halt meg Tóth Mihály, magyar
baptista történelmünk egyik kimagasló
személye, akinek temetése 1931. május 2án történt Nagyszalontán. Ő volt a magyar baptista misszió legelső úttörő munkásai közül az utolsó.
A mi első úttörőink, köztük Tóth
Mihály is, kemény, ernyedetlen, meggyőződésükben meg nem ingatható
hívők voltak. Ők szembe mertek nézni
minden ellenséggel, és azokat az Isten
hatalmánál mindig gyengébbeknek
tartották, és nem rettentek meg senkitől. Ma már látjuk, hogy csak ilyen bátorsággal, önmagunkról való megfeledkezéssel, olyan lángoló szeretettel
lehet elvetni a dacos, nyakas magyar
nép között a tiszta evangéliumot,
mondjuk a „magyar baptizmust, annak fundamentumát”. Ezáltal Tóth
Mihály testvéremnek az Isten nagy
dolgokat engedett meglátni. De ő
nemcsak a kezdet nehézségeit élte át,
hanem átszenvedte a belső közösség
gyakorlati elrendezésével járó elvi harcokat is, amelyekben szintén megtartotta törhetetlenségét, és megláthatta
még azt is, hogy a Jézus Krisztusra
mint alapra bölcsen ráhelyezett anyaszentegyház milyen dicsőségesen
emelkedik ki az alapkövek részére
ásott mélységekből. Látta azt is, hogy a
magyar baptizmus mustármagja hogyan lesz cserjévé és fává. Egy gyülekezetben élni 55 évig nagy dolog. Eltemetni hű munkatársakat, az élettársat,
az egyetlen fiút, a gyülekezet összes

öreg tagját, és utolsónak maradni a
kortársak között. Csaknem egy évszázadot átélni és ott meghalni, amelyben
született, abban a hitben megmaradni,
amit Isten ajándékozott ingyen, Jézusért, mind-mind olyan ajándék, amely
kevés halandónak jut osztályrészül.
1836. szeptember 24-én született,
1876-ban választatott el a munkára,
és 1919-ig, 43 évig mint hű szolga
vitte azt.
Adjon az Isten, a mi hatalmas
Urunk népünknek még sok kitartó,
hitben erős lelki munkást azok helyébe, akiket már hazahívott az Úr, hogy
itt e földön is építhessük az ő
országát...
ts
(Az 1931. május 15-én kiadott Szeretet című lap 6. oldalán megjelent gyászjelentés részletei)
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Vannak még csodák
Felújítják a bácskossuthfalvi baptista imaház tetejét
– Összefogással épül újjá egy családi ház
Interjú
Nyúl Zoltánnal
– Hála a
Jóatyának, a
múlt évben
több szinten
sikerült pályázatokat
nyernünk.
Először
a
Szülőföld
Alapnál pályáztunk, és
nyertünk.
Magától Ráday Mihálytól kaptunk
ajánlást mint a leghitelesebben felújított délvidéki irodalomtörténeti
jellegű épület. A magyar baptista
egyház is támogatott bennünket
valamennyivel, de a Szülőföld
Alaptól csak a kért összeg egyhetedét kaptuk, és itt felakadtunk.
Komoly keresésbe fogtunk országon belül, de sajnos nem találtunk
partnert. Minden komolyabb instanciát megkerestünk, egészen a
tartományi parlament elnökéig, de
semmit sem kaptunk, ígéretekből
pedig nem lehet építkezni.
– Honnan sikerült mégis pénzt szerezniük?
– Egy külföldi továbbképzés
idején találkoztunk egy számunkra
ismeretlen alapítvány képviselőivel, akik fél óra beszélgetés után
felajánlották, hogy segítenek. Ők
ismerik a kelet-európai viszonyokat, valamint a szerbiai protestáns
és neoprotestáns egyházak támogatási avagy mellőzési politikáját.
Összeállítottam a költségvetést, elküldtem, és egyszer csak felhívtak,
hogy megnyertük a pénzt. Ennek a
pályázatnak köszönhetően sikerült megtízszereznünk a korábban
összegyűjtött
pénzt, és most tetőcserét, valamint
teljes tetőtér-beépítést végzünk majdnem 900 négyzetméteren. Szintén
ebből a pályázatból a valamikori istállót összkomfortos lakrésszé alakítottuk, a jövőben
pedig a mögötte

lévő részt fogjuk átépíteni háromemeletes szolgálati lakássá.
– Az építkezés kivitelezéséhez nem
kerestek vállalkozót.
– Minden építkezésünk egyben
közösségépítés is. Amikor megnyertük a pályázatokat, akkor minden
ismerősnek és partnernek elküldtük
az örömhírt. Azóta folyamatosan jelentkeznek kisebb-nagyobb csoportok, hogy segíteni akarnak önkéntes munkával. Szatmárnémetiből és
Nagyváradról voltak nálunk, de
bejelentkeztek Békésről, Kiskőrösről, sőt a baptista teológia diákjai is.
Az egész építkezést arra is kihasználjuk, hogy segítsünk egy
családon. Egy házaspár vert falú,
öreg háza az összeomlás előtt állt.
Ezt építjük újjá, és a munkát teljesen önkéntes alapon oldottuk meg.
Meghirdettük a munkaakciót, másnap pedig 21 helybeli család jött el
segíteni. Lebontottuk, amit kell, kiöntöttük az alapot, és most a falazásnál tartunk. Minden külföldről
érkező csoport fél napot fog ennél a
családnál tölteni, hogy segítsenek
és lássák, hogyan élnek itt az emberek. Mire a missziós központon
meglesz a tető, addigra őnáluk is
minden a helyére kerül, és használatba vehetik a felújított házukat.
Ez a házépítés megmutatta, hogy
nem szükséges pénz ahhoz, hogy
összefogjunk és segítsünk valakin.
Elég, ha mindenki odateszi a saját
képességét, tehetségét. Az imaház
tetőtércseréje fontos, de mellette
legalább annyira lényeges, hogy segítünk egy családnak.
Magyar Szó, 2011. március 27.
Lakatos János

Országos
nõkonferencia
2011.
május 27.
és 29. között újra
összegyűlhetünk mi,
az ország
nőtestvérei, hogy
idei országos konferenciánkat
megtartsuk. Közösen elmélkedhetünk aktuális életszakaszunk nehézségein és örömein, melyeket igyekszünk néha
túlélni, néha megélni. Isten gyermekeiként viszont bennünk van
az a vágy, hogy ő jelenlegi helyzetünkből a lehető legtöbbet hozza
ki. Szeretnénk, ha körülményeinkre nem úgy tekintenénk, mint
nehezítő tényezőkre, hanem mint
áldásokra. Hívunk téged is, kedves testvérnő, hogy csatlakozz
hozzánk erre a hétvégére. Idén
Kiskőrösön lesz alkalmunk kérni
Istent, hogy az ő szemléletét még
inkább ismertesse meg velünk.
Előadóink dr. Pécsi Rita,
Révészné Ildikó, Mónus Dánielné,
Hálóné Ágota és Borosné Ágota lesznek. A jelentkezés elsősorban
internetes úton történik a
w w w. k i s k o r o s . b a p t i s t . h u
weboldalon, valamint postai úton
a gyülekezet címére. A részvételi
díj két ebéddel együtt a három
napra 2500 forint, egy napra ebéd
nélkül 900 forint. Lehetőség szerint kérjük, hogy az összeget a
gyülekezet számlájára „Nőkonferencia” megjegyzéssel utalják! Jelentkezésüket, érdeklődésüket
szeretettel várjuk!
Az Országos Nőbizottság
nevében: a kiskőrösi nőtestvérek
Elérhetőségeink:
Szállással kapcsolatos információk: Víghné Balázs Gabriella
+36208862420
Általános információk: Borosné
Ágota: +36208860061
Számlaszám:
1010254302034112-00000005
Weboldal: www.kiskoros.baptist.hu
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Teológusnap Gyulán
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Kicsoda szabadíthat meg?

A Baptista Teológiai Akadémia
gyakorlata szerint szemeszterenként egy teológusnapot szervezünk,
lehetőleg felváltva Budapesten, illetve környékén és vidéken. Az idei tavaszi szemeszterben a gyulai gyülekezet szeretetteljes meghívásának
tettünk eleget, amikor 28-an (három
tanár és 25 hallgató) látogattunk el a
festői környezetű történelmi városba. Az alábbiakban rövid képes beszámolót szeretnénk nyújtani erről
az örömteljes és áldásokban gazdag
napról.

Imaórával kezdtük a napot
Horváth Roland és Horváth Ádám
vezetésével.

A generációváltás témakörében
elhangzó igehirdetés alapigéje a
2Tim 2,1–6 volt. Az intézmény rektora mellett Matuz József, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora.

(folytatás a következő oldalon)

Hálásak vagyunk azért, hogy az
evangélium üzenete újra kiléphetett az imaház falain, és egy koncert
keretében, nyilvános helyen hangozhatott el, különböző felekezetű
keresztyéneket köthetett össze.
Március 12-én zsúfolásig megtelt a Vámospércsi Művelődési
Központ, ahol a Sámson oratórium
került előadásra a Vámospércsi
Baptista Gyülekezet szervezésében.
Több mint 300-an gyűltek össze a
városból, illetve a környező településekről, a bagamér–vámospércsi
körzet testvérisége, de más egyházakhoz tartozók is, valamint e települések polgármesterei, vezetői,
lelkészei. A Sámson oratórium az
Antal Ferenc – prof. Bokor Barnabás
szerzőpáros harmadik oratóriuma a
Golgota és az Utolsó ítélet után,
1975-ben íródott. Antal Ferenc a
Nagyváradi Belvárosi Baptista
Gyülekezet tagja, költő, több keresztyén verseskötet szerzője, a Szeretet lap szerkesztője több éven keresztül. Prof. Bokor Barnabás a
nagyváradi gyülekezet ének-zenekarának karnagya, a nagyváradi
„Emanuel” Baptista Egyetem tanára, több mint 80 keresztyén témájú
zenei mű szerzője. Az oratóriumot
a Nagyváradi Belvárosi Baptista
Gyülekezet ének-zenekara, valamint a Paptamási Baptista Gyülekezet énekkara alkotta összevont, 75
tagú ének-zenekar adta elő Bokor
Barnabás karnagy vezényletével.
A zenemű három tételre tagolódik – Sámson születése; Sámson és
a filiszteusok; Sámson bukása, végső győzelme és halála – Sámson életének főbb mozzanatait követi nyomon (Bírák 13–16).
A hangversenyt evangelizációs
jellegű igehirdetés követte Kovács

Lajos Zsigmond, a körzet lelkipásztora tolmácsolásában. Elhangzott,
hogy igazi szabadságot Jézus Krisztus tud adni, szabadsághoz való jogunkat már kivívta helyettünk a kereszten, s ő nemcsak meghalt, de fel
is támadt, így élő Megváltónk lehet,
akivel naponkénti kapcsolatban lehetünk. Ő az, aki esetében nem beszélhetünk bukásról. Sámson elbukott, a többi ember is elbukott,
egyedül Jézus Krisztus volt tökéletes és tiszta áldozat a szabadságunkért.
Hisz igazi ellenségeink nem a
körülöttünk élő népek, még ha elnyomóinkká is válnak olykor. A mi
harcunk nem test és vér ellen folyik,
hanem a gonosz ellen, a bűn ellen,
az óember ellen... Kicsoda szabadíthat meg? Sámson? A szabadságharcok vezetői? Sokat ígérő politikusok? Egyik sem. De van szabadító!
Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus
Krisztus!
Imánk az, hogy ez az üzenet a
résztvevőknek ne csak az elméjéig,
de szívéig is eljusson.
Bíró Klára

Az életrõl
A biztonság többnyire csupán
egy babonának tekinthető, mivel
a természetben sohasem fordul
elő, és az emberek életében sem
tapasztalható. Hosszú távon a veszélyt elkerülni semmivel sem
biztonságosabb, mint szembefordulni vele. Az élet egy merész vállalkozás, vagy egy nagy semmi.
Helen Keller
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„...könnyet felszárítni...”

Szolgálati útjaink során, valahányszor meglátogatunk egy-egy
gyermekotthont, anya- és gyermekotthont közelben vagy távolabbi helyeken, gyakran eszembe jut Jézus
felhívása a tanítványokhoz, amikor
arról beszélt, hogy a táj fehér, megérett az aratásra.
A fogadtatásból pedig tapinthatóan kitetszik, hogy nagy várakozás
előzi meg egy-egy látogatásunkat.
Többször hallottunk már örömteli kiáltásokat az ablakokból: „megjöttek a
magosok (Gabonamag)!”
Jó érzéssel nyugtázzuk, hogy
nemcsak a gyerekek, de az ott dolgozó felnőttek is örülnek. Ahogy ők
mondják: látogatásainknak hatása
van, utána egészen mások a gyerekek.
Közeleg a nyár, készítjük elő a táborokat (belföldi, külföldi, nyelvi
stb.). Tavaly Ukrajnában 28 gyermek
vett részt foglalkozásainkon. Azokat
a gyermekeket választottuk ki, akiknek senkijük nincs, ahová akár csak
pár napra is kimehetnének az intézetből. Szomorú sorsú, elvetett, elfelej-

tett kicsi lelkek...
akiknek a szemében mégis ott ragyog a remény, és
szivacsként isszák
a Biblia szavait:
„...ha mások megfeledkeznének is, én
nem
feledkezem
meg rólad!” (Ézs
49,15). Egy-egy
tábor után szívükben érlelődő
igeversekkel dekorálták a hálószobájukat és az
osztálytermet!
Tavaly február
6-án miattuk és értük gyűltünk össze
a budafoki imaházban. Szólt a zene,
énekelt a Vox Nova férfikar, és hangzott az ige a Jel 7,14. vers alapján:
„Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat a Bárány
vérében”. Az est során gyűjtés volt az
ukrajnai munka megsegítésére, s ez
az összeg fedezte is a 28 gyermek tábori költségeit. Köszönet érte!
Számunkra, akik aktívan dolgozunk az alapítvány munkájában, kifejezhetetlen bátorítást adott ez az este.
Úgy tekintettem a zenészekre, énekesekre, mint akik mellettünk eveztek,
és akik ott voltak, hogy segítsenek
húzni a hálót, amikor nehéz... Csakúgy, mint a Lk 5-ben, ott a tavon.
Idén 40 gyereket szeretnénk táborba vinni. Meghívások is érkeznek
újabb helyekről, hogy kezdjünk munkát más intézetekben is. Mi pedig
csak kérni tudjuk az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat, anyagiakat,
újítsa meg erőinket, adjon friss látást
a jövőre nézve. A fentieket segítendő
a Vox Nova férfikar 2011. május 7én, szombaton 18 órai kezdettel jótékonysági koncertet ad a Wesselényi utcai
imaházban.
Számítunk a
testvériség támogató jelenlétére, imáira, a
szeretet gyakorlati kifejezésére, hogy „a ti
fölöslegetek pótolja azok hiányát”
(2Kor 8,14).
Szilágy
Zoltánné
Gabonamag
Alapítvány

(folytatás az előző oldalról)
A fiatal teológusnemzedék is figyelemmel hallgatta a generációváltásról szóló igei tanítást.

A teológiai férfikar szolgálata
Almási Kornél művész-tanár vezetésével.

Tóka Szabolcs művész-tanár orgonajátéka.

A kántor szak gospelegyüttese
immár hangszerek nélkül az ünnep után.

Isten iránti hálával és a gyülekezet iránti köszönettel vettünk
búcsút Gyulától.
Dr. Almási Tibor rektor
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Isten csodásan mûködik
Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas és
alkalmatlan helyzetben azt
mondta: „Isten csodásan működik.” Egy idő után a király olyan
sokszor hallotta ezt a mondatot,
hogy már elege lett belőle. A király és minisztere vadászatra indultak. A király lőtt egy szarvast.
Mindketten éhesek voltak, így
tüzet raktak és megsütötték. A
király nekilátott az evésnek, de
nagy sietségében levágta egy ujját. A miniszter most is azt
mondta: „Isten csodásan működik.”
A királynál most már betelt a
pohár. Elbocsátotta miniszterét,
és megparancsolta neki, hogy
tűnjön el a szeme elől. A miniszter elment. A király a szarvassülttel jóllakva elaludt. Vad
rablók, Kali istennő imádói törtek rá. Megkötözték, fel akarták
áldozni istennőjüknek – majd elfogyasztani. De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, hogy
a királynak hiányzik egy ujja. A
rablók tanácskoztak, és úgy találták: „Ez az ember nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. Istennőnk csak tökéletes áldozatot
kaphat.” Így futni hagyták.
A király visszaemlékezett minisztere szavaira: „Isten csodásan működik.” És megértette,
hogy ebben az esetben is igaza
volt. Bűnösnek érezte magát,
hogy száműzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hoszszú idő után rátaláltak. A király
bocsánatot kért tőle, és kérte, álljon újra szolgálatába.
A miniszter azt válaszolta:
„Nem kell bocsánatot kérned.
Hálás vagyok, hogy elküldtél
magadtól. Különben engem áldoztak volna fel a rablók. Nekem
minden ujjam megvan.
Isten csodásan működik.”
Ismeretlen szerző
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Szenczy Sándor, aki megjárta
a poklok poklát (1. rész)
„14 évesen pályaválasztás előtt az
osztályfőnököm elkapott a folyosón,
berántott az irodájába, és azt mondta,
olyan rossz jellemzést írt rólam, hogy
biztosan nem vesznek fel középiskolába sem. »Senkit sem fog érdekelni az,
hogy te létezel« – mondta. Megvontam a vállam, és sírva elrohantam. Én
értettem őt, mert előző héten papucscsal vertem a fejét. Néha felrobbant a
kémiaszertár, sok balhét csináltam, de
mindig megúsztam, mert általános iskolás koromban Magyarország egyik
legjobb sakkozója voltam. Ez a sport
mindig megmentett, emiatt sok mindent elnéztek nekem. De elhatároztam, hogy nem akarom, hogy az történjen velem, amit az osztályfőnököm
mondott rólam.” Egy felvételi tájékoztató került a kezébe, amiben a jól sakkozó diákoknak hirdettek felvételit a
váci középiskolába. Szenczy Sándor jelentkezett, és felvették. Rohant az osztályfőnökéhez, hogy elmondja neki,
bár a tanár őt leírta, mégis felvették.
Ha akkor elhiszi az osztályfőnök beszédét, semmi sem sikerül úgy, ahogy
azt most megéli. „20 éves lelkipásztori
tapasztalat után látom, hogy mennyire
nagy jelentősége van annak, hogy valaki tudja-e azt, hogy értékes, vagy
nem, elutasítottnak érzi-e magát, vagy
sem.”
A szülei gyakran késsel kergették
egymást. Egy nagyobb veszekedés
után testvéreivel együtt a falról
ették a krémest, amit a szülők
odavágták a vitatkozás közepette. Sándor 14 éves volt, amikor elváltak a szülei. Vad tombolásba kezdett. A kukából
evett. De sakktudása mindig
megmentette.
Titkos telefonvonalon hallott Istenről
Egy katonai harcállásponton
életében először valaki elkezdett
neki Istenről beszélni egy titkos
katonai telefonvonalon. Nevetett rajta. Miért pont ez az Isten
lenne az igazi? – tette fel a kérdést. Azt gondolta, sok út van.
De ez az ismeretlen fiú úgy beszélt az Istenről, mintha ott ülne
mellette. Szenczy Sándort ez először bosszantotta, zavarta másodszor, de harmadszor már érdekelni kezdte. Ezzel a fiúval soha nem találkozott. Nem tudja,
hogy hívják, milyen felekezetből

jött. Egy dolgot tudott, hogy az, amit
mond, érdekli őt. Leszerelt, vett egy
Bibliát, és elkezdte olvasni. Egyfolytában csak azt olvasta. Elhitte, hogy öt
kenyér és két hal elég lehet sokaknak.
Elhitte, hogy lehet a vízen járni, hogy a
lehetetlen lehetségessé válik, hogyha
Istenre néz.
5000 forinttal kezdődött
Egy zöldségtárolóban lakott a feleségével, amikor 15 évvel ezelőtt egy
özvegyasszony 5000 forintot adott neki, és csak annyit mondott, „itt van
5000 forint, csinálj belőle világmissziót!”. Szenczy Sándor berakta a pénzt a
zsebébe, és amikor látta, hogy szükségben szenved Észak-Korea, akkor elhatározta, egymillió dollárt visz ki az
ott élők megsegítésére. Bár a nagykövetségen elutasították, 30 nappal később mégis egymillió dolláros segélyt
vitt ki a Baptista Szeretetszolgálat
Észak-Koreába. „Az ige azt mondta,
hogy öt kenyér és két hal elég. Elhittem azt is, hogy ki lehet lépni a csónakból, és tehetek olyat, amit eddig még
soha nem.” 12 tanítvány benn ült a
csónakban, és csak egy mert kilépni
belőle. 12-ből egy volt az, aki halászként azt mondta, ha valóban te vagy
az, Jézus, akkor parancsold meg, hogy
hozzád menjek a vízen járva!
(folytatjuk)
Durkó Anett
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BVSZ-vasárnap Nyíregyházán
Ebben az évben
is megrendeztük a
nyírségi gyülekezetek részvételével a
világszövetségi alkalmat. Az imaházhoz közeli evangélikus iskola volt a
helyszín. Az ünnep
mottójául az „...éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz,
amellyel elhívattatok...”
gondolat
volt kijelölve.
Az istentiszteleten vendég igehirdető szolgált, Nehra Bálint Kárpátaljáról. Testvérünk a Filippi
1,27a–2,3–5 alapján hirdette az igét.

Nagyon tartalmas, gyakorlati tanítást kaptunk a szolgálatán keresztül a krisztusi indulattal élt hívő
életről.
Az igehirdetés
után a gyülekezetek lelkipásztorai,
képviselői szolgáltak a gyülekezet felé. Lehetőségünk
volt, hogy építő bizonyságtételekben,
szolgálatokban ismerjük meg az
újfehértói gyülekezetet.
Az istentiszteletet összevont fúvószenekar és énekkar színesítette.

H I R D E T É S E K
 Ingyenes szolgálati lakás A
bagaméri gyülekezet a jelenleg üres,
korszerű szolgálati lakást ingyen
egy olyan család rendelkezésére bocsátaná, amely a gyülekezeti életbe
beépülne. A lakás kétszintes, 4 szobából, konyhából, 2 fürdőszobából
áll, garázzsal, gáz- és vegyes tüzelésű fűtésrendszerrel, kerttel rendelkezik.
 Álláshirdetés A Menedék
Alapítvány munkatársat keres a
kiskunmajsai Menedékvárosban
működő hajléktalanok átmeneti
szállására szociális munkás, illetve
szociális gondozó munkakörbe teljes munkaidőben, folyamatos munkarendben. Megfelelő végzettsé-

gek: szociális munkás, teológus,
szociális ápoló-gondozó. Szolgálati
lakrész térítés ellenében biztosított.
A bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint történik. Érdeklődni lehet
Liptai Gábor intézményvezetőnél a
0620/999-7296-os baptifonszámon.
www.menedekalapitvany.hu
 Eladó ház Pilisborosjenőn (Budapesttől 15 km-re) festői környezetben, gyönyörű panorámával, családi
okok miatt sürgősen eladó egy családi ház, amely felújításra szorul. Jó
közlekedés, busz, óvoda, iskola 15
percre. A telek 606 m2. A ház 66 m2.
Irányár: 28 000 000 Ft. Érdeklődni lehet: Fazekas Istvánné, 06 /20/ 7759728-as telefonszámon.

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
DEBRECEN: 2011. március 22én, 81 éves korában temettük Vetési
Sándorné (Papp Margit) testvérünknek. Fiatalon tért meg, 1947
pünkösdjén merítkezett be. Odaszánt élettel szolgálta Megváltóját a
hosszúpályi, kokadi, majd debreceni
gyülekezetben. Három leányukat
nagy odaadással nevelték fel férjével, akivel közel 60 éven át élt hűséges házasságban.
LÉNÁRDDARÓC: Gyülekezetünkből a 2010-ben három testvérünktől vettünk búcsút. Bárdos Fakó János 1920. augusztus 16-án született, és 2010. május 26-án az Úrhoz
költözött. Betegségéig Istenünk hű
sáfára és a gyülekezet imádkozó,
igehirdető tagja volt. Másik testvérünk Görbe Györgyné, aki 1927.
július 27-től 2010. október 4-ig élt, és
szintén az Úr hűséges szolgálóleánya volt. Életére a mártai szolgálat
volt jellemző, mert ő az ünnepi alkalmakon ő főzte a legjobb gulyáslevest. Harmadik testvérünk, Bárdos
Kispál Gusztáv, 1922. szeptember
19-én született, és 2010. december
15-én szólította haza az Úr. Visszaemlékezünk szelíd, mosolygós tekintetére, kimagasló tenor hangjára,
amivel életében Teremtőjét szolgálta.
Az igazak emléke legyen áldott!
TARD: 2010. július 7-én búcsúztunk Kövér Ferencnétől, aki 51 éves
korában hirtelen távozott közülünk.
Isten igéjét Katona László és Zentai
László lelkipásztorok hirdették.
– Szintén Tardon szeptember 23án özv. Kun Béláné (Zelei Mária)
hamvait helyeztük el a reménység
igéjével: „Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Testvérnőnknek az Úr
70 évet ajándékozott.
BÜKKZSÉRC: 2011. január 25-én
temettük Majnár Bertalan diakónus
testvérünket 56 éves korában, hoszszú betegség után. Testvérünk a
zsérci gyülekezet vezetője és igehirdetője volt évtizedeken keresztül. A
búcsúztatás szolgálatát Zentai László
lelkipásztor végezte: „Ha földi sátorházunk elbomol, épületünk lesz Istennél.”
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János bátyám mondta
a felelõsségrõl
Meséltem neki, milyen nagy türelemmel viseltetik egy hívő édesanya a pénzét beosztani nem tudó
felnőtt fiához. Minden panasz nélkül fizeti ki a felhalmozott számláit,
vagy ad neki „soha vissza nem térítendő” kölcsönt, amikor megszorul.
Honnan veszi ez a hívő asszony ezt
az erőt, ezt a szeretetet, ezt a hitet? –
kérdeztem tőle.
János bátyám először csak hümmögött, aztán – mikor látta, hogy kíváncsian várom véleményét – megszánt a következő történettel.
– Élt egyszer egy asszony, Sára,
és annak volt egy nővére, Anna, aki
folyton anyagi gondokkal küszködött, akár volt munkahelye, akár
nem.
– Kölcsön tudnál adni 20 000 forintot? – kérdezte rendszeresen Anna a húgától.
A kérdése mindig ez volt, csupán az összeg nagysága váltakozott.
Sára gyomra ilyenkor görcsbe rándult, mert nem akart több pénzt kölcsönözni a nővérének, hiszen sosem
adta meg. Mindig fogadkozott, meg
arra hivatkozott, hogy testvérek, és
a testvéreknek kötelességük egymás
segítése. Ha Sára elbizonytalanodott, Anna mindig megtalálta azt a
gyenge pontot, ahol bűntudatot
kelthetett Sárában. Így aztán mindig
megszerezte az ingyen kisegítést.
Sárára mindig számíthatott. Sára pedig azért könyörgött az Úrhoz mindennap, hogy legyen miből adnia
nővérének, és hogy mindig szeretettel és türelemmel legyen iránta.
János bátyám itt hirtelen megszakította a történetet, és várakozón
figyelt. Mikor látta, hogy semmit
nem értek, tovább folytatta.
– Tudod, milyen nagy hibát követett el Sára? Azt, hogy nem adta
meg a nővérének a saját életéért való
felelősséget, hanem elvette tőle mindig azzal, hogy átvállalta a következményeket. Mindegyikünknek saját élete van, amit csak az érte vállalt
felelősségben élünk át. Aki a másiktól átvállalja, elveszi ezt a felelősséget, az életét lopja el. Ha Sára valóban szerette volna a testvérét, engedte volna legalább egyszer, hogy
felelősséget vállaljon Anna magáért,
tettei következményéért, és nem engedte volna, hogy rá olyan felelősséget pakoljon, ami nem az övé. hgy
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Bemerítés Budaörsön!
Vi r á g v a s á r n a p
egy nagy ünnep volt
a budaörsi Kőszikla
gyülekezetben! Gelencsér Őrs és a felesége, Kata már régóta a
Kőszikla gyülekezetbe járnak. Isten kegyelme a megtérést is
elvégezte a szívükben, de most érett
meg bennük a vágy,
hogy a bemerítkezéssel bizonyságot tegyenek a hitükről.
Az érdi gyülekezet
imaházában megrenDurkó István lelkipásztor, Gelencsér-Almási Kata,
dezett bemerítési isGelencsér Őrs és Varga Attila presbiter
tentiszteleten együtt
örültünk velük, és dicsőítettük Istent szeretnének ők is bemerítkezni. Lesz
a kegyelméért. A Szentlélek másokat folytatás!
Budaörsi info
is megszólított, akik jelezték, hogy

Presbiter- és diakónusavatás Békéscsabán
Legalább egy emberöltő telt el azóta, hogy Békéscsabán utoljára presbitereket vagy diakónusokat avattak. Az
Új Forrás gyülekezet azonban elérkezettnek látta az időt, hogy ezt a történelmi mulasztást pótolja. Így került
sor gyülekezetünkben két presbiter és
egy diakónus testvér felavatására.
A gyülekezet eredetileg négy jelölt
testvérnek szavazott bizalmat. Krisán
István, Krisán Zoltán és Óvári Attila testvér mellett szerettük volna Gyaraki János testvért is diakónussá avatni, ő
azonban korára és egészségi állapotára való tekintettel már nem vállalta ezt
a megbízatást.
Így végül három testvérünket avattuk Békéscsabán március 12-én, szombaton: Krisán Istvánt és Krisán Zoltánt
presbiterré, Óvári Attilát pedig diakónussá. Az ünnepség történelmi pillanat volt amiatt is, hogy az „anyagyülekezet”, vagyis a Békéscsabai Baptista
Gyülekezet imaházában tarthattuk,
ami újabb mérföldkövet jelentett a két
gyülekezet kapcsolatának gyógyulási
folyamatában.
Az ünnepi istentiszteletre Kiss Tibor
Péter testvér, a Körösvidéki Egyházkerület elnöke hozott igei gondolatokat.
A vak ember meggyógyításának az
evangéliumokból jól ismert története
alapján a „megnyílt szemű” ember képét állította elénk, aki azzal bizonyította, hogy valóban lát, hogy követte Jézust.
Az igehirdetés után Marosi Nagy
Lajos testvér, a Presbiteri Tanács elnöke
vezette az avatási szertartást. Hitvallá-

si, valamint a személyes hitéletükre
vonatkozó kérdéseket tett fel a jelölteknek, akik egyesével válaszoltak,
majd az egész gyülekezet színe előtt
fogadalmat tettek. Ezután a térden álló testvérek felett kézrátétellel imádkozott az avatóbizottság (Marosi Nagy
Lajos és Sólyom Attila testvér a Presbiteri Tanács részéről, Kiss Tibor Péter
testvér az egyházkerület részéről, valamint Csiszár István, az Új Forrás gyülekezet lelkipásztora).
Az ünnepélyes és szent pillanatok
után köszöntések következtek, mialatt
torokszorító, megható perceket élhettünk át. Elsőként az idős, visszavonuló szolgatárs, Gyaraki János testvér köszöntötte az újonnan avatottakat, átadva nekik a stafétát a szolgálatban,
egyben emlékeztetve őket a babiloni
három ifjú példájára, akik halálos fenyegetettségben is kitartottak Isten
iránti hűségükben. Ezután a gyülekezet nevében Gyaraki testvér és felesége, Rózsika felé fordult a köszöntés: az
Új Forrás gyülekezet megköszönte nekik azt a szeretetet, sokféle szolgálatot,
amellyel ingatlanukba fogadták és
„dédelgették” a néhány évvel ezelőtt
alakult új gyülekezetet.
Sok-sok bölcs, hasznos tanács és
igei bátorítás hangzott el az avatott
testvérek és az őket megbízó gyülekezet felé, amelyre jó lesz majd visszaemlékezni a szolgálat gyakran göröngyös útján. Ezúton is kívánunk testvéreinknek felülről való bölcsességet,
erőt és Isten áldását a szolgálathoz.
Csiszár István

