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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. március 18–25.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Énekeskönyv a mozambiki baptistáknak
Papp Szilvia testvérünk éveken át
készült a misszionáriusi szolgálatra.
Zenei pályán indult, és sokan csodálkoztak, amikor arról hallottak, hogy a
Szegeden és Frankfurtban szerzett orgonaművészi diplomájával látszólag
ellentétes hivatást választ. Afrikába
készült, hogy misszionárius legyen.
Az átlagember úgy gondolná, hogy
egy misszionárius leginkább diakóniai
munkát végez egy távoli kontinensen,
vagy orvosi tudásával az elmaradott
fekete földrész lakóit segíti, miközben

Pihenjünk üdülõinkben!

az evangélium terjesztésének is a
szolgálatában áll.
Mára azonban bővült a misszionáriusi szolgálat fogalma: van, aki a
Szentírás törzsi
nyelvekre fordításával foglalatoskodik, másvalaki, és ő Papp Szilvia, Afrika zenei kultúrájában segédkezik.
(Folytatás a következő oldalon)

Újabb vallási közösségek állami elismerésérõl
A magyar országgyűlés tavaszi
ülésszakán újabb 18 vallási közösséget ismertek el egyházként, így a metodisták, pünkösdisták, adventisták,
nazarénusok, Üdvhadsereg, mormonok, az Erdélyi Gyülekezet, Jehova
Tanúi, anglikánok, kopt ortodoxok, az
iszlám közösség, krisnások és buddhisták közösségeit.
Amikor 1990-ben a „pártállami”
parlament még a szabad választások
előtt gyorsan meghozta a lelkiismereti
és vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló törvényt, ez később
több mint háromszáz vallási közösség
számára biztosított egyházi jogállást.
Még az is gyanítható, hogy ez a könynyű visszaélésre is alkalmat adó túlzott engedékenység talán a hagyományos, nagy egyházak lejáratását célozta. Mindenesetre a helyzet régen
megérett arra, hogy változás következzék. Az egyházak elismeréséről
szóló új, 2011. december 30-án elfogadott törvény a katolikus egyházon kívül a református és az evangélikus
egyházat, zsidó felekezeteket, ortodox

CVI. ÉVF. 12–13. SZÁM

egyházakat, az unitárius és a baptista
egyházat, valamint a Hit Gyülekezetét, összesen tizennégy közösséget ismert el állami szempontból egyháznak. Ezt a törvényt nagy ellenzéki tiltakozás kísérte. Itthon és külföldön is
úgy akarták beállítani, hogy nálunk
„lábbal tiporják a vallásszabadságot”,
pedig csak annak megállapításáról
van szó, hogy melyik vallási szervezet
felel meg államjogilag az egyházalapítás feltételeinek. „Bármely vallási közösség vallásgyakorlathoz való joga
sértetlen marad akkor is, ha az »egyház« jogállását nem nyerheti el” – olvashatjuk Schanda Balázs professzornak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara dékánjának a témáról
szóló tanulmányában.
Természetesen meg kell különböztetnünk az egyház teológiai és egyházjogi fogalmát. Azt sem szabad elfelednünk, hogy a különböző felekezetek
más-más meghatározást vallanak ezzel kapcsolatban, s mindezektől különbözik az állami jog egyházfogalma.
(Folytatás a következő oldalon)

Isten nem dobálózik
csak úgy az adatokkal,
minden mindennel
összefügg, és mindennek van értelme.
(Albert Einstein)

 A hajdúszoboszlói Betánia
üdülő (Hajdúszoboszló, Puskin u.
10.) négy apartmanban (6 szobában), 17 ággyal várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. Jelentkezés
Komárominé Márta gondnoknál
(20/886-3525 vagy komaromitibor@freemail.hu vagy www.betania.baptist.hu).

 A balatonföldvári Bethesda
Üdülő várja a testi-lelki pihenésre vágyókat. Telefonszáma: 0620-775-99-33,
e-mail
címe:
lajos.lovasz@gmx.de.

Választási Melléklet
Jelen lapszámunk tartalmazza a
választási bizottság által összeállított Választási Mellékletet. Az Országos Választási Közgyűlés 2012. április 28-án lesz megtartva az Újpesti
Baptista Imaházban. Imádkozva és
józanul gondolkodva készüljünk országos közösségünk küldötteinek
tisztségválasztó szolgálatára és a
megválasztandó testvérek lelki támogatására! (A szerk.)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Március 19-én, hétfőn 18 órai
kezdettel az Építsünk családi
fészket! sorozat következő alkalmának előadása: Meddig kell elviselnünk egymást? (bibliai tanítás a
válásról), amely a Ráday Kollégium Dísztermében (Budapest IX.,
Ráday u. 28.) lesz megtartva. Előadók dr. Pálhegyi Ferenc és
Brouwerné Pálhegyi Krisztina. A
március 26-i előadás címe: A gyermek: ajándék és teher. Az április
2-ai: Fegyelmezés szeretettel.
 Április 1-jén az Újpesti Baptista Harangzenekar jótékonysági hangversenyére kerül sor 17
órai kezdettel az újpesti imaházban (1043, Kassai u. 26.). Közreműködik: Tóka Ágoston orgonán.
Igei gondolatokat mond: Zámbó
András református lelkész.
 Május 7–11-ig hitmélyítő
hetet tartanak Jánoshalmán a
BMC-ben. Vendég előadó a Spurgeon-díjas volt jánoshalmi költőlelkipásztor Balog Miklós. Minden
érdeklődőt örömmel látunk. Érdeklődni lehet: 30 9531-737 (baptifon); bmszbayer@t-online.hu.

Figyeld a napsugarakat!
A hajnali napsugárban úgy ébredj, mint a talajrepedésekben felserkenő pacsirta: ébredése háladal.
Vagy nézd a nyíló szirmok kitárulkozását! Méhek és hangyák jókedvű szorgalmát... Kezdd a reggelt
fohásszal és énekkel! Aki kitárja a
szívét a napsugárnak, az megtelik
figyelemmel, szeretettel – annak
kelése sosem lesz magányos. Minden nap kegyelem, és minden nap
szolgálat. Ma már azt is tudom, ha
szeretsz és sziporkázod a napsugarakat, kifosztottságodban gazdagabbá válsz. Nőttön-nőve a Cél felé.
Ezért korán reggel meríts egy
csöppnyi fényt a Fényből – s
gyöngyszemmé kristályosul tenyeredben. Aztán indulj, indulj el – és a
szeretetsugarak elvezetnek majd
ahhoz, aki szenved; vigasztald,
emeld fel, míg fájdalma nem szűnik, s eggyé lesz a két szív, hogy a
belső galileai tájaitokról kiáradhassanak a fénysugarak! Hiszen bennünk munkálkodik, s mi benne.
Figyeld a napsugarakat!
Leleszi Balázs Károly

2012. március 18–25.
Énekeskönyv a mozambiki baptistáknak (folytatás a címoldalról)
Hosszú évek felkészülése, a por- sziós tervet, és egy munkabizottsátugál nyelv tanulása után először got létrehozva elkezdődött az énemint önkéntes kezdett munkát a mo- keskönyv szerkesztése. A tervezett
zambiki Beirában, majd 2008-tól mozambiki énekeskönyvben leszmisszionáriusként működött először nek ismert evangéliumi énekek
Beirában, majd az afrikai Mozambik portugál nyelven, és a különböző
fővárosában, Maputóban, ahol az törzsi nyelven terjedő, Jézus Kriszegyik baptista gyülekezetben végzett tus megváltó munkájáról szóló
zenei szolgálatot. Mozambiki baptis- énekek. A Misszióbizottság döntéta gyerekek, fiatalok zenei oktatását, se szerint az első kiadást ajándékba
a gyülekezeti énekcsoport vezetését küldenénk el a Mozambiki Baptista
végezte, miközben a helyi vasárnapi Szövetségnek, hogy azután a szükiskolásoknak tartott bibliaórát. Másik séges újabb és újabb kiadásokat
fontos feladata volt a dél-mozambiki már maguk végezhessék. Egyháprovinciák énekeinek összegyűjtése, zunk elnöksége úgy tervezi, hogy a
merthogy a mozambiki baptistáknak pünkösdi célgyűjtést külmissziós
mindeddig nincs saját énekesköny- céllal a mozambiki baptista énekesvük. Az énekek hallás után, szájról könyv kiadásának fedezésére forszájra terjedtek.
dítjuk. Lehetőség nyílik azonban
Szilvia az Európai Baptista Misz- arra is, hogy valaki egy mozambiki
szió által is támogatott afrikai szol- fekete testvér számára az énekesgálatát befejezve hazaérkezett, de könyvet 2000 Ft értékben megvásászívében egy vágy van, amely talál- rolva támogassa a könyv megjelekozik a mozambiki baptista testvé- nését. A munka elején tartunk, de
rek szükségével is: ezt a gazdag ha valaki a szívében eldöntötte az
szellemi terméket nem szeretné adakozást, bátorítjuk, hogy szeméveszni hagyni, hanem egy énekes- lyesen küldje el adományát egyhákönyv formájában közkinccsé tenni, zunk bankszámlájára: 11706016hogy a hallás után terjedő énekek 20213558, a közleményben „Mozamlekottázva, szövegekkel ellátva biki énekeskönyv” megjelöléssel.
használatba kerüljenek a messzi afrikai országban.
Marosi Nagy Lajos
Egyházunk Misszióbizottsága
a mozambiki énekeskönyv
szeretettel felkarolta ezt a külmiszmegbízott menedzsere
Újabb vallási közösségek állami elismerésérõl (folytatás a címoldalról)
Az állam nem foglalkozik az egyes is. Közép-Európában a leggyakoribb
felekezetek hitelveivel, tanításával, a kétszintű szabályozás, amely a
legfeljebb abból a szempontból, hogy legtöbb esetben (például Csehorazok nem ellenkezhetnek az ország szág, Románia és Ausztria esetében)
alaptörvényével (például ilyen volt a úgy alakult ki, hogy a felső körbe
mormonok egykori többnejűsége). Az újabb egyház nem kerülhet, csak a
állam azonban azért szabályozza, „B kategóriába”.
Az új törvény leginkább az oszthogy milyen szervezeteket tekint egyháznak, mert egyházi jogokat, juttatá- rák, a német és a litván szabályozásra
sokat csak egyházak számára biztosít. hasonlít. De különbséget tesz elismert
Schanda Balázs egy nyilatkozatá- és nem elismert egyházak között Cipban képet adott arról, hogy a külön- rus, Lengyelország, Olaszország, Porböző európai államok miként rangso- tugália és Szerbia is. Belgiumban öt
rolják az egyházakat. Ez cáfolja az EU egyház és az ateista humanista szöbiztosai által megfogalmazott vádat, vetség elismert, a többi vallási közösamely szerint az új magyar törvény ség közhasznú egyesület. Európában
nem választja külön a vallási és a po- általában valamely kormányszerv
minősíti az egyházakat, Litvániában a
litikai intézményeket.
Franciaországban minden egy- parlament, de az igazságügy-miniszház egyesületként működik, ame- ter javaslata alapján.
Vallási egyesületek a jövőben is
lyek adókedvezményben részesülnek. Az Egyesült Államokban ha- kérhetik egyházzá minősítésüket, de
sonló a helyzet: az adókedvezmény istentiszteleti szabadságuk addig is
az egyetlen állami juttatás. Angliá- megmarad, és a vallási egyesületek is
ban az anglikán egyház államvallás, jogi személyiségek. Vagyis a vallása többi felekezet egyesületként mű- szabadságot az új törvény nem korláködik. Államegyház van Izlandon, tozza.
Rosdy Pál
Dániában, Norvégiában, Finnor(Új Ember)
szágban, Máltán és Görögországban
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Õk is Jézus Krisztus testéhez tartoznak

Hazánkban kevesen ismerik a kisebb létszámú keresztyén felekezeteket, és az ismeretek hiányában sokan
idegenkedve gyakran előítéletekkel viszonyulnak e közösségekhez.
Miért van viszonylag sok kis vallási közösség hazánkban? Felaprózottság vagy inkább sokszínűség jellemzi
a hazai egyházi életet? Falakat építenek az egyházak egymás közé, vagy
hidakat? Egy kérdésre biztosan választ
ad a Pünkösdi Teológiai Főiskola gondozásában Vallomások – Kortárs prédikátorportrék címmel megjelent kötet: ők is
Jézus Krisztus testéhez tartoznak.
Az interjúkat Izsák Norbert, a HVG
Portré rovatának korábbi munkatársa
készítette, a könyv szerkesztője Ungvári Csaba. Ők, a Pünkösdi Teológiai
Főiskola oktatói álmodták meg a kötetet.
Ungvári Csaba írja az Előszóban,
hogy vállalkozásukat „nem csupán
emberi szándék, hanem mennyei akarat és időzítés is ihlette”. Izsák Norbert
szerint „azért született meg ez a tizenhárom beszélgetés, mert őszintén érdekelt, milyen emberek vezetik, képviselik a gyakran óriási munkát végző,
többségében protestáns kisegyházakat”. A másik motiváció a nemrégiben
elfogadott egyházügyi törvény volt.
Lelkiismeretes szolgálat, Krisztusért lángoló szív, példamutató élet – ez
mondható el az evangéliumi alapokon
álló kisegyházak prédikátorairól. Mély
beszélgetések olvashatók a lapokon,
amelyek segítségével szinte személyes
ismerőssé válnak a megszólaltatottak.
Az egyház ismertetése és a prédikátor
életútjának összefoglalása segít jobban
megismerni a megkérdezett tizenhá-

rom személyiséget, akik égnek az
evangélium ügyéért, s odaadással dolgoznak egyházukért.
Megtudhatjuk, kit milyen hatások
értek gyermekkorában, hogyan jutott
el a megtérés döntéséig, milyen módon próbálta meg Isten a hitét. Öröm
olvasni, hogy mennyire jól tud használni Isten bárkit: hogyan tudja a világért rajongó ifjút Istenért égő szívű lelkésszé formálni.
Csodálattal olvastam az életutakat,
az egyes életek alakulását. „Tudták
például, melyik szelíd tekintetű lelkipásztorból lett kis híján bokszoló vagy
színművész? Kinek a segítségével került Magyarországra a teljes Mária-hagyaték, ráadásul úgy, hogy azt papírhulladéknak minősítve csupán negyven forintra értékelték? Ki hagyta ott a
Hit Gyülekezetét egy tradicionális
egyházért? Melyik lelkipásztor büszke
arra, hogy közvetve némi roma vér is
csörgedezik az ereiben?” – kérdezi
kedvcsinálóként a szerző.
Számomra a könyv legfőbb üzenete a szeretetteljes elfogadás. Lássuk
meg ezekben a testvérekben, hogy a
krisztusi parancsolat nyomán szeretet
van bennük minden – nem pusztán saját felekezetbeli – testvérük és a világban élő nem hívő emberek iránt!
A kötetben a következő prédikátorok vallomásai kaptak helyet: Mészáros
Kálmán (Magyarországi Baptista Egyház); Pataky Albert (Magyar Pünkösdi
Egyház); Szuhánszky Gábor (Magyarországi Metodista Egyház); Szigeti Jenő
(Hetednapi Adventista Egyház); Vohmann Péter (Keresztyén Testvérgyülekezetek); Kunszabó Zoltán (Új Jeruzsálem Katolikus Közösség); Iványi Gábor
(Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség); Kováts György (Teljes
Evangéliumi Keresztyén Közösség
Mahanaim Gyülekezet); Mézes László
(Magyarországi Szabadkeresztyén
Gyülekezet); Géczi Károly (Immanuel
Gyülekezet); Perjesi István (Agapé
Gyülekezet); Schmied András (Őskeresztyén Apostoli Egyház).
Tóthné Gergely Judit
(Evangélikus Élet)
Izsák Norbert: Vallomások – Kortárs
prédikátorportrék. Pünkösdi Teológiai
Főiskola, Budapest, 2011. A könyv
megrendelhető a vallomasok.ptf.hu
honlapon keresztül közvetlenül a kiadótól (ára 2800 Ft + 500 Ft postaköltség), de megvásárolható a Harmat Kiadó forgalmazói hálózatához tartozó
elárusítóhelyeken, illetve a Baptista
Könyvesboltban is.

Reménység fesztivál
Hozz egy barátot! – A program
A magyarországi hívőket arra bátorítjuk, hogy kapcsolódjanak be a
„Hozz egy barátot!” programba:
imádkozzanak azokért a barátaikért, munkatársaikért, rokonaikért,
ismerőseikért, akik még nem ismerik Krisztust, és hívják meg őket a
fesztiválra! A Bibliában olvasunk
Andrásról, aki Keresztelő János tanítványa volt. Miután János – egy
másik tanítvánnyal együtt – Jézushoz küldte őt, és felismerte benne a
Messiást, megkereste testvérét, Pétert, s „odavitte Jézushoz”. Az első
lépésben lelkészeket, lelkipásztorokat szólítunk meg, hogy értesüljenek erről a programról, majd kérjük
őket, jelöljenek ki egy Hozz egy barátot!-koordinátort közösségükben.
A koordinátorokon keresztül folyamatosan informáljuk a testvéreket.
Hozz egy barátot! – A kártya Elkészültek a Hozz egy barátot!-kártyák – korábban András-missziós
kártyák –, amelyeket szeretnénk a
lehető legtöbb gyülekezetbe eljuttatni, hogy a hívők tudatosan imádkozzanak azokért a barátaikért,
munkatársaikért, rokonaikért, ismerőseikért, akik még nem ismerik
Krisztust, és akiket szeretnének
meghívni majd a fesztiválra. Három
korcsoportot céloztunk meg (gyermekek, fiatalok, felnőttek), akik számára háromféle kártya készült.
Gondolkozzanak el azon, kiket szeretnének meghívni a fesztiválra, kiket helyezett szívükre Isten! Írják le
ezeknek az embereknek a neveit a
kártyán levő listára! A kártyát tegyék jól látható helyre, hogy naponta emlékeztesse őket elhatározásukra! Naponta imádkozzanak a kártyán szereplőkért! Személyesen
hívják meg és hozzák el őket a Reménység fesztiválra! Amennyiben
barátjuk döntést hoz a fesztiválon,
támogassák őket a lelki növekedésben, a gyülekezetbe való beépülésben! Ha szükségetek van
ilyen kártyára, nálunk az irodában
átvehetitek, vagy jelezzétek itt:
H1B@remenysegfesztival.hu.
Hozz egy barátot! – A hét A lelkipásztorokat bátorítjuk arra, hogy
kapcsolódjanak be a március 19. és
25. között tervezett Hozz egy barátot!-hét programjába. Ezen a héten
szeretnénk, ha minél több gyülekezetben erről a témáról szólnának a
tanítások.
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Imaterem-átadás a
Soltvadkerti Roma
Baptista Gyülekezetben
A gyülekezet álma valósult meg
2012. február 12-én, amikor ünnepi
istentisztelet keretében megnyitásra
került az új imaterem. A 65 férőhelyes terem megtelt örömmel, éneklő
és sugárzó tekintetű testvérekkel,
barátokkal. Hufnágel Ádám, az anyagyülekezet vezető presbitere köszöntötte a gyülekezetet, a vendégeket, és ismertette az előzményeket,
az építés történetét.
Az igehirdetés szolgálatát Papp
János lelkipásztor, missziói igazgató
végezte, és vetített képeken mutatta
be, hogyan lehet megtartani a Krisztus szeretetét mint a gyülekezet fűtőanyagát a közösségben az 1Jn 3,18
ige alapján. A hálaadó és áldást kérő
imádságokat a gyülekezet létrejöttekor – két évvel ezelőtt, a 2010.
február 21-én történt bemerítéskor –
is részt vevő személyek végezték:
Papp János lelkipásztor, Csuhai József
romamissziós lelkipásztor, Kelédi
Géza körzeti lelkipásztor, Hufnágel
Ádám presbiter és Sztojka Gyula

gyülekezetvezető. Hálaadással köszönték meg Istennek, hogy indított
embereket az adakozásra, építésre,
és kérték az áldást a gyülekezet további életére. A Sztojka család szolgálata következett. Nagy örömmel
mutatta be a nagyapa az unokát, aki
már gitárral kíséri az éneket. „A reményem csak te vagy, Jézus...” –
hangzott a boldog hitvallás a családi
karban.
Ezután a köszöntésekre került
sor: Kelédi Géza, az anyagyülekezet
lelkipásztora a 84. zsoltár felolvasása után a szószéki Bibliát helyezte el,
hogy Isten kijelentése legyen elérhető mindenki számára, a gyülekezetet alkotó családok pedig egy-egy
2012. évi Áhítatot kaptak napi olva(Folytatás a következő oldalon)

2012. március 18–25.

Bemerítések Szegeden

Szente Alexandra, Almási Alexandra, Balogh Barnabás, Ács Melinda,
Hürkecz Mária
2011. augusztus 26-án négyen me- ra. 2009 szeptemberében kerültem
rítkeztek be.
Szegedre, ekkor kezdtem egyetemi taAlmási Alexandra családja a 90-es nulmányaimat, és próbáltam itt is beilévekben került kapcsolatba egy kis ke- leszkedni, barátokat találni. Olyan baresztyén közösséggel. Szandi gyerme- rátaim lettek, akik a bulizást választotki hitét egy érzelmi csalódás nagyon ták, és volt, hogy én is velük tartottam,
megterhelte, amikor imáira Isten azzal ám nem igazán éreztem jól magam a
válaszolt, hogy baptista barátnője el- társaságukban. Majd megismerkedhívta a Fonyódi Ifjúsági Nagytáborba. tem a csoportomból két hívő lánnyal.
Itt a tanítások hatására bűnbánatra ju- 2009/2010 szilveszterén elhívtak a szetott, és megvallva vétkeit Isten felsza- gedi imaházba szilveszterezni, nem
badító bocsánatát élte át. Ezután rend- bántam meg, hogy elmentem. Nagyon
szeresen látogatta a gyülekezetünket, jól éreztem magam, mindenki szereahol lelki otthonra talált.
tettel fordult felém. Ezután többször
Ács Melinda hívő családban nőtt fel, eljöttem ifjúsági alkalmakra, és nem
rendszeresen hozták szülei az isten- mentem a többiekkel szórakozni. 2010
tiszteletekre. Ez azonban akkor nem nyarán lehetőségem volt elmenni a
érdekelte, és 14 évesen a világban Baptista Ifjúsági Nagytáborba, ahol
kezdte keresni a boldogságát. Csaló- még jobban megismerhettem Istent és
dásai után egy bizonyságtétel ragadta a keresztyén életet. Majd októberben
meg: „Ha döntésedet nem most hozod egy érzelmi válságban kértem Isten semeg Krisztus mellett, talán soha nem gítségét, mert egyedül nem sikerült
fogod megtenni ezt a lépést...” Ekkor megoldanom a helyzetet. Isten segített
Krisztus útjára lépett, és vele megtalálta a boldogságot, amit keresett.
Hürkecz Mária vallását nem gyakorló katolikus családból származik.
Fiatalon kötött házassága válással végződött, ami nagyon megviselte lelkileg
is. Amint új társat talált, reménykedni
kezdett a helyreállásban, mikor is társa megtért. Ez nagyon felkavarta, és
reményeinek szertefoszlásáért a hitet
okolta. Egy vasárnap eljött gyülekezetünkbe, és ettől kezdve minden megváltozott: békességre talált Krisztusban, és otthonra a gyülekezetben.
Szente Alexandra így tett bizonyságot megtéréséről: „Nem hívő családban nőttem fel, és amikor kicsi voltam,
a szüleim elváltak. De Isten gondoskodott rólam, mert egy szerető apát és
családot adott nekem. Csendes lány léMarton Dóra, Balogh Barnabás,
vén nem igazán tettem szert barátokMarton Szandra
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ezen a ponton túljutom, és ezután került ténylegesen az első helyre az életemben. Isten betölti minden szükségemet, és nem hagy magamra sosem.
Nem kell félnem, mert ahogy az Ige is
mondja: ha Isten velünk, akkor ki lehet
ellenünk.”
Balogh Barnabás
Rövid időn belül – 2012. február
19-én – újabb bemerítési ünnepélyen
tapasztalhattuk meg Isten újjáteremtő
munkáját Szegeden. A gyülekezet egyegy családjából Marton Dóri (16) és
Marton Szandra (15) döntöttek Jézus
Krisztus követése mellett, hitvallásukat a délelőtti istentiszteleten hallgatták meg a szegedi testvérek és az
ünnepélyre meghívott érdeklődők.
Dóri személyes bizonyságaként
elmondta, hogy két évvel ezelőtt Tahiban egy gyermekhéten hallotta
meg először Isten hívó szavát, ám akkor teljes elkötelezettséget még nem
vállalt. Egy évre rá egy ifjúsági találkozón érintette meg újra erősebben a
Szentlélek, és megmutatta, hogy az
elmúlt években ugyanúgy nem fordított Isten megismerésére időt és energiát, mint ahogy ezt elvárta korábbi
baráti kapcsolataitól, melyekben csalódott. Beismerte: ugyanazt kéri számon barátaitól, amit Teremtője kérhetne tőle is. Felismerve, hogy a
Mennyei Atya milyen régóta várja
közeledését és hívására az igenlő választ, örömmel kötelezte el magát Jézus Krisztus követésében. Szandra elmondta, hogy ő is hívő családi kör-
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ben, még kisgyermekként hallott először Jézus szeretetéről, és ez a kamaszkorig teljesen természetes is volt
számára. Ebből a korszakból kilépve
ez ugyan nem is változott, mégis félig
felnőttként üresnek érezte életét, igazából nem találta helyét környezetében, amikor egyszer a szobájában
„véletlenül” egy igekártyára figyelt
fel a következő felszólítással: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog
hozzátok...” (Jak 4,8) Nemsokára egyik
barátnője bemerítésén vett részt, és
akkor úgy érezte, hogy ez az igerész
különösen megérintette, engedelmesnek kell lennie, és szívének ürességét
csak Jézus követésének öröme fogja
betölteni. Az ige hirdetését és a bemerítést Balogh Barnabás szegedi lelkipásztor végezte, a délelőtt zenei szolgálatában Baloghné Kovács Magdolna
és Balázs György vezetésével az énekkar megfogalmazta azt, amit a jelenlévők közül már sokan átéltek és most
is lelkesen énekeltek: „Mily üdvös
tudnom, Jézus enyém, ennek felettébb örvendek én...” Az istentisztelet
zárásában a szegedi lelkipásztor és dr.
Szili Mihály gyülekezetvezető testvér
imádság által kérte a Szentlélek pártfogását Isten gyermekeinek megújult
életére. Kérjük azokat, akik olvassák e
sorokat, bárhol élnek, imádságban segítsék a szegedi gyülekezet és pásztorának munkáját abban, hogy be tudja
tölteni azt a szolgálatot a városban,
amit a közösség vállalt, és amit Istentől kapott küldetésének tekint!
Marton Róbert

Mátraszõlõsi bemerítés

Örömünnepet ült 2011. november
13-án a Mátraszőlősi Baptista Gyülekezet. Három fiatal hitük vallomására
bemerítkezett – Jézus példáját követve. Vig Anikó, Katona Anna és Dormány
Simon bizonyságtételükben elmondták, hogy Isten megváltoztatta életüket, továbbá hogy készek őt szolgálni.

A bemerítési istentiszteleten Hetényi
Lehel Bence testvér továbbította a hallgatóságnak Isten szavait, a fiatalokat
Lados István helyi lelkipásztor testvér
merítette be, az énekszolgálatot a helyi
ifjúság végezte. A gyülekezet nagyon
hálás Istennek az új megtérőkért.
Bárdos Noémi

(Folytatás az előző oldalról)

Sztojka Gyula, Papp János, Kelédi
Géza és Hufnágel Ádám testvérek
hálaadó imája
sásra. Hufnágel Ádám a roma gyülekezet alapító okiratával egy üres
könyvet adott át, amelyben a gyülekezet krónikája íródhat tovább, valamint egy perselyt, amely alkalmas
a gyülekezet önellátásához szükséges adakozás gyűjtésére. Csuhai József lelkipásztor azt kívánta, hogy
legyen ez a hajlék – mint a bibliai
menedékvárosok egyike – menedékhelye az Istenhez futó embereknek. A szanki gyülekezet nevében
Bazsa Sándor testvér küldte köszöntését a Kol 3,15–17 igékkel: „...a
Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben...” A jelen levő amerikai
vendég testvérek jókívánságait
Papp testvér tolmácsolta. Lehoczki
Ferenc, városunk polgármestere felhívta figyelmünket, hogy történelmi esemény tanúi vagyunk e roma
imaterem megnyitóján. Légrádi Andor helytörténész tanár is méltatta a
cigány közösség jó irányú törekvéseit, mivel kutatási területéhez tartozik a vadkerti romák története, figyelemmel fogja kísérni őket, és
együttműködését ajánlotta.
Közös vágyunk, hogy ez a hely
is legyen sok embernek Istennel való találkozási helyévé, és váljanak
Krisztust követő boldog tanítványnyá, akik ide járnak. A közös imádság és áldás után szeretetvendégséggel zárult az ünnepi alkalom.
Hufnágel Ádám
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Februári Márk-dráma elõadások

Élõben
jelentkezünk!
Mai parabolák
Az üres hely
Ezerszívű Béla bácsi, a gyülekezet mindenese élete végéig mindig ugyanazon a helyen ült. Halála után megüresedett a pad azon
része. Mindenki úgy gondolta,
hogy szentségtelen dolog lenne elfoglalni Béla testvér helyét, aki
annyi áldozatot hozott, annyi
szolgálatot végzett az Úrért. Nagyon különös látványt nyújtottak
az istentiszteletek, mivel zsúfolásig megtelt mindig az imaház, de
Béla bácsi helyét mindig üresen
hagyták. Egyszer véletlenül egy
testvér odaült, de aztán nem is
győzött bocsánatot kérni a gyülekezettől a figyelmetlenségéért.
Történt egyszer, hogy az imaház szomszédságában élő férfi teljesen váratlanul belátogatott az
egyik istentiszteletre. Semmit sem
tudva a dolgokról az egyetlen
üres helyre ült, Béla bácsi hűlt helyére. A mellette ülő testvérek elmagyarázták neki, hogy oda nem
szabad ülni, de egyikőjük volt
olyan nagylelkű, hogy felállt és átadta a helyét a férfinak. A férfi zavarban volt, amikor rájött arra,
hogy az először elfoglalt helyet
üresen kell hagyni. Vissza akarta
adni a helyét, de a testvérek nem
engedték, szeretettel marasztalták. Sose ment többet az imaházba, és azóta is gondolkodik azon,
hogy a hívők miért hagynak meg
egy üres helyet egy halottnak, mikor annyi embernek állnia kell.
hgy

Részlet az egyik előadásból
Februárban hét Márk-előadásnak
örvendhettünk: Pápán (három), a rózsakerti gyülekezet előadásai Budatétényben (kettő) és Ócsán (kettő). Nehéz lenne összefoglalni az élményeinket. Mindig izgalmas kérdés, mennyi
néző és kik fognak eljönni az előadásra.
Összességében azt tapasztaltuk
mindenhol, hogy a Kísértőnek nagyon nem tetszettek az előadások, sok
akadály és nehézség merült fel,
ugyanakkor Isten hatalmasabb a sátán cselszövéseinél. De azt is átéltük,
hogy volt, ahol annyi néző jött el,
hogy be sem fértek az előadásokra,
amelyek után hosszas és spontán beszélgetések alakultak ki. Öröm volt
nézni. A próbák során gyakran éltem
át, hogy maguk a szereplők megosztották, milyen jó hatással van a saját
vagy családjuk életére, hogy szerepelhetnek a darabban, ráadásul megtanulták az evangéliumot.
Mégis egy történés számomra vastag betűs tapasztalat lett. Ezt szeretném megosztani.
Az történt ugyanis, hogy az egyik
csapatnál fél órával a próbák előtt egy
fontos szereplő visszamondta a részvételt. „Kit tudnánk betenni helyette?”
Nehéz és rossz helyzet volt. De a
színfalak mögött Isten már gondoskodott a megoldásról. Az egyik szereplő
elmondta egy nem hívő kollégájának,
hogy ő most egy előadásban játszik és
próbákra jár. A nem hívő munkatárs
őszinte érdeklődéssel hallgatta, és
egyszer csak rákérdezett: „Szerepelhetek benne én is?” A többi nem volt kér-

dés. A második napi próbát már újdonsült barátunkkal tartottuk végig,
aki formálódott a próbák és előadások
alatt. Neki égető szüksége volt arra,
hogy hallgassa az evangéliumot, és hívők között legyen. Milyen jó Isten! Egy
rossz helyzetet így fordított jóra.
Nekem két dolog járt a fejemben.
Egyszer Jézus ezt mondta: „Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem
megy-e addig az elveszett után, amíg meg
nem találja? És ha megtalálta, felveszi a
vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az
elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy
ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben
egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége
megtérésre.” (Lk 15,1–7) A másik ige,
ami eszembe jutott: „Az Úr elindul,
mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Sokáig hallgattam, némán türtőztettem magam. De most zihálva nyögök, és
lihegek, mint egy szülő asszony.” (Ézs
42,13–14)
Igen! Igen! A cselekvő Istennek ezt
a megtapasztalását azóta ki akarom
kiáltani a tereken. Volt idő, mikor átéltem saját bőrömön a Szabadulás kirobbanó örömét, most más életében
láttam megnyilvánulni egy indulatba
jövő Isten tettét egy emberért, ugyanis
Isten felkelt és elindult, mint egy harcos, és szenvedélyesen küzdött ezért
az emberért. Még nincs befejezve a
szabadítás, imádkozzunk ezért a fiatalemberért!
Benedek Zalán

Gondolatok Billy Grahamtõl
 A forró fej és a hideg szív semmit
nem old meg.
 Isten két kezet adott nekünk, egyiket azért, hogy elfogadjunk, a másikat
azért, hogy adjunk!
 Semmi rossz nincs abban, ha az
emberek birtokolják a vagyont, a baj akkor kezdődik, amikor a vagyon birtokolja az embereket!
 A Biblia üzenetének hitből való
elfogadása által abszolút konkrétan
megismerhetjük és megérthetjük Istent!
 Az igehirdető próbája a gyülekezet, hogy amikor hazamennek a hívek,
ne azt mondják: „Ó, de csodálatos igehirdetés volt!”, hanem hogy: „Ezt feltétlenül meg fogom valósítani.”
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Sütõ László lelkipásztor 1940–2012
Sütő László
lelkipásztor
gyászistentisztelete 2012. február 21-én az
ócsai temetőben
történt. A ravatalozóban igét
hirdetett dr. Borzási István lelkipásztor, a Romániai Magyar
Baptista Gyülekezetek Szövetségének alelnöke a
Malakiás 3,13–18 alapján, Gál Győző
érmihályfalvi lelkipásztor és Székely
Béla Dániel magyar-kiskapusi lelkipásztor imádkozott. A sírnál az igét
Mészáros Kornél lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára
hirdette János 11,25–26 alapján.
Sütő László testvér 1940. október
4-én született Szilágygoroszlón hívő
szülők gyermekeként. Az elemi iskola elvégzése után asztalos szakmát tanult, melyben nagy szorgalommal
dolgozott. Ifjúkora legszebb idejében,
tizennyolc évesen kérte és fogadta el
bűnei bocsánatát. Hite vallomására
Dénes Ferenc lelkipásztor 1958. november 14-én Szilágyballán bemerítette. A Mennyei Atya kirendelte számára a segítőtársat is Petkes Rebeka
személyében, akivel házasságot kötött Szilágygoroszlón 1968. május
2-án. Házasságukat Isten öt gyermekkel ajándékozta meg, születésük
sorrendjében: Melinda, László, Rebeka,
Katalin és Ágnes.
Sütő László testvér elhívatást
nyert az Úrtól lelkipásztori szolgálatra, és ennek nyomán jelentkezett a
Bukaresti Baptista Teológiára. Sajnos
akkor nem minden elhívott jelentkezőt vehettek fel a szigorú létszámkorlát miatt. De akit az Úr szolgálatra
hív, annak ez sem lehet akadály.
1977-ben a kiskapusi körzet lelkipásztorává avatták. Felesége elmondása alapján később a bukaresti teológia igazgatója a nagy gyülekezet
nyilvánossága előtt kért elnézést
azért, hogy nem vehették fel a hallgatók sorába. Természetesen az elhívott
lelkipásztor minden lehetőséget megragadott arra, hogy hite mellé tudományt ragasszon a szolgálat eredmé-

nyessége érdekében. Nagyon alaposan készült az igehirdetésekre. Szívesen alkalmazta a bibliatanulmányozó
sorozatokat, sokat evangelizált, nagyon szerette a fiatalokat és azok is őt.
A mai napig emlegetik áldott szolgálatát, amelyet közöttük végzett.
1985-ben elfogadta az érmihályfalvi körzet meghívását, ahol nyugalomba vonulásáig szolgált. Erre
az időszakra esett a romániai forradalom.
Feljegyzéseiben a következőt írja:
„1989. december 22-én két fiatalember
jött a parókiára, arra kért, hogy azonnal
menjek, mert fel akarják gyújtani a rendőrséget, ahol 24 rendőr tartózkodik, és egy
utánfutó szalmát odaborítottak a bejárathoz, majd elengedték őket. Este körülbelül
1000-1500 ember előtt a református
templomkertből igét hirdettem. (...) én a
zsoltárokból idéztem »a jövendő a béke
emberéé!« igét (37,37). Nem a bosszúállásé, nem a megtorlásé, az egymás nyakának esésé ez a várt nap. Ez a megbocsátás,
a kibékülés napja.”
1999. július 11-én költözött Ócsára.
Sütő László testvért úgy ismertem
meg, mint aki nem fél a munkától. Legyen az sátorépítés vagy éjszakai őrzés, ezek lehetőséget adtak a közösség építésére, személyes kapcsolatok
erősítésére. Ha bármilyen szolgálatra
vagy ha igehirdetésre kértem, kész
volt rá egészen addig, amíg egészségi
állapota engedte. Örömmel vett részt
a lelkipásztor-munkaközösségi alkalmakon is. Szívesen megosztotta tapasztalatait, de nem panaszkodott
sem a szolgálat nehézségei, sem
egészségi állapota miatt.
Nagy megtiszteltetésnek tekintette, hogy nyugalmazott lelkipásztorként a kondorosi körzet gondozására
kérte fel egy időre egyházunk vezetősége. Feleségével együtt nagy örömmel utaztak a szolgálati utakra. Elköltözése után tudtam meg, hogy élete
vezérigéje volt Spurgeonnek a Harmatgyöngyök és aranysugarak című elmélkedéséből a születésnapjára kijelölt
ige és az ahhoz fűzött magyarázat:
„világos lesz még este is” (Zak 14,7).
(Összeállította és Sütő László lelkipásztor temetésén, 2012. február 21-én
felolvasta Nemeshegyi Zoltán.)

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
SOLTVADKERT: Huff Miklósné Csővári Ilonát 2012. január
12-én temettük. Testvérnőnk 88
évet kapott az Úrtól. „Boldogok a
halottak, akik az Úrban halnak
meg...” (Jel 14,13)
– Szomor Károlytól 2012.
január 19-én búcsúztunk. „De
most így szól az Úr, a te teremtőd,
Jákób, a te formálód, Izrael: Ne félj,
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)
Mindkét gyászistentiszteleten a
vigasztalás igéivel Kelédi Géza lelkipásztor szolgált.

H I R D E T É S E K
 Eladó házak Bekölcén több
családi ház eladó. Hívő testvérek
jelentkezését várjuk. Érdeklődni
lehet: +36-20/886-0262.
 Eladó ház Bekölcén kétszintes,
összkomfortos, háromszobás, bebútorozott családi ház eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Érdeklődni lehet a +3620/886-0262 telefonszámon.
 Gondnokot keres A KeletEurópa Misszió gondnokot keres
inárcsi központjáb. Gépkocsivezetői engedély szükséges; angol, német nyelvtudás előnyt jelent. Saját
megélhetési forrás vagy szponzor
szükséges. Megegyezés esetén
központunkban kényelmes lakást
biztosítunk. Érd.: info@misszio.eu
és 06-70-331-14-63.
 Ház eladó Kartal csendes
központjában felújított, négyszobás,
erkélyes, 144 m2-es ház gondozott,
nagy kerttel eladó vagy két gödöllői
vagy budapesti lakásra cserélhető.
Irányár: 19 900 000 Ft. Érdeklődni
lehet telefonon: +36-20/360-7400.
 Hangszert keres Mindenféle
vonós hangszert vásárolnék tanítványaim részére, illetve cimbalmot
és harmonikát. Tel.: 06/70/564-6078
– Balázs József
 Vendéglátói egységbe eladót
felveszünk, virágboltba virágkötőt
keresünk. Érd.: 06 20 886 0160.
 Albérlet kiadó Újpesten. Érd.:
06 20 886 0160.
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Pótunokák
Életünk legszebb időszaka, amikor unokáink születnek. Apró lábacskáik, puha kezük, ragyogó tekintetük áldást, napfényt jelent a
mindennapokban. Nagy örömömre
én is kaptam hat unokát. Igazán boldog nagymama vagyok.
Sok ismerősöm, rokonom nem
mondhatja el ugyanezt, mégis
adott nekik a jó Isten testre szabott
feladatot.
Az egyik nagynéném példáját
gyakran emlegetem a családban.
Különös életet kapott Istentől, és
nem lehetett könnyű zúgolódás nélkül elfogadni a sorsát. Az első kislánya a határok rendezése miatt a régi
Jugoszláviában maradt. A nagyszülei nevelték fel. Nem hozhatta át.
Emlékszem, milyen kínokat élt
át, míg elszenvedte a szakítás fájdalmát. A másik lánya itthon maradhatott volna, de férjével külföldre költözött. Olyan messze vezette a sorsa,
hogy csak nagyon ritkán tudott hazajönni. Ennél a lányánál született
két unokája, de talán kétszer látta
őket. Tele volt a szobája a képükkel.
Mesélt róluk, mintha vele nőnének
fel, aztán sírva fakadt.
Aztán egyszer minden megváltozott. Szombatonként nem találtuk
otthon. Ragyogó arccal ment a gyülekezetbe, és mesélni kezdett az őrbottyáni gyermekotthon lakóiról. A
teljes kiszolgálásra szoruló szerencsétlen gyermekek szolgálatára
szentelte az életét. Kiválasztott
egyet közülük, ő lett a pótunokája,
és minden mosolyáért hálát adott Istennek.
Megtalálta küldetését, és Isten
gazdagon megáldotta.
Frittmann Lászlóné

2012. március 18–25.

A csendes, engedelmes József 3. rész
„Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves
lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek
az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a
gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben.
Szülei (József és Mária) azonban ezt nem
vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében van, elmentek egynapi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel
nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és
ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte
őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott
értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt
hozzá: »Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged.« Mire ő így válaszolt: »Miért
kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az
én Atyám házában kell lennem?« Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja
mindezeket a szavakat megőrizte szívében.” (Lk 2,41–51)
A házaspár újra csodálkozott. Kedves olvasóm! Hát nem így vagyunk ezzel mi is, akik az Úr útján járunk?
Mennyei Atyánk kezébe tettük az életünket, és ő olyanokat mond nekünk
és olyanokat tesz velünk, hogy nem
értjük azokat, és csak csodálkozunk az
Isten dolgain és útjain. Józsefnek és
Máriának fel kellett ismerniük, hogy
Jézus túlnőtt rajtuk, de nem a mai
nemzedék önfejűségével és nagyképűségével. Jézus az ő Mennyei Apjával
akart azonosulni. Józsefnek újra a háttérbe kellett visszalépnie. Őt nem a
hústesti érvényesülés, nem a törtetés
hajtotta. Ő csupán Izrael Istenének az
akarata szerint kívánt élni. József újra
és újra szó nélkül engedelmeskedett
Istennek. Követendő példát mutatott
nekünk. Nem tett ellenvetést, mint
Hananjás (ApCsel 9,13), nem kérdezett
bele, mint Mária (Lk 1,34), és nem hitetlenkedett, mint Zakariás (Lk 1,18).
Józsefet az Úr Dávid fiának nevezte.
Nemcsak azért, mert Dávid leszármazottja volt, hanem azért is, mert olyan
engedelmes volt, mint ősapja, Dávid.
Az az Isten szíve szerinti ember, aki
teljesíti minden akaratát (ApCsel
13,22). József ebben is Dávid fia volt!
„Nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan
mondhatja: A mennyből szálltam le?” (Jn
6,42)
A földiek úgymond „zsebre akarták vágni” Jézust. Ők az elveszett em-

berért lehajló, könyörületes Istent még
nem ismerték. Józsefnek tulajdonítják
Jézust, pedig Jézus már az ő Mennyei
Atyjával azonosult, és Atyja dolgaival
foglalatoskodott.
József ács volt, földi építkezéseken
dolgozott. Viszont nevelt fia, Jézus
templomépítő lett. Erről így beszélt:
„»Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.« ... Ő azonban testének templomáról beszélt...” (Jn 2,19.21)
Aki a mennyből származik, az
mennyei templomot épít! (Vége)
Bognár Attila

Az Úr sátrában
15. zsoltár
Ki léphet be, Uram, sátrad ajtaján?
Lakomádra, ó, ki kaphat meghívást?
Az üdvkörzetben tartózkodni,
engedélyért kihez lehet folyamodni?
Bűntelen előéletét, aki tiszta lappal
igazolni tudja; aki jótettek gyakorlására
s igazmondásra szívét erősen sarkallja.
Aki nyelvét féken tartja, nem rágalmaz,
a felebarátnak csak jót akar,
s rokonát lelkesen méltatja.
Aki megveti a gonoszt, és mindent,
ami hitvány, alávaló s durva,
de barátja azoknak, akik félik az Urat.
Aki esküszegő nem lesz, akkor sem,
ha azzal magának sok bajt szerezne.
Aki mértékletes életmóddal
s szorgalommal,
megtakarított pénzét, nem gyarapítja
uzsorakamattal.
Aki ártatlan ellen pénzzel,
nem vásárolható meg.
Aki így él, lakomára, vendégségbe
meghívást kap, s ő lesz Urának
első helyen díszvendége!
Nagy Ferenc

