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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. április 1.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Húsvéti célgyûjtés az aszódi imaterem építésére
Hálás vagyok Istennek, hogy az
aszódi gyülekezet számára elérkezhetett az az idő, hogy gyülekezeti
házunk mellé egy új imatermet
építhetünk. Ebben az elképzelésünkben megérezhettük egyházunk vezetésének támogatását,
egyben számítunk az ország testvériségének segítésére is.
Az aszódi baptista misszió 75 éves
múltra tekint vissza. Az ötvenes években a gyülekezet egy vályog lakóházat vásárolt a város központjában, és
ezt igyekezett használhatóvá tenni az
évtizedek során. Sok javítgatás után
érett meg a gyülekezetben, hogy egy
új imateremre van szükség, ami megfelelő befogadóképességgel rendelkezik. Hálásan gondolunk azokra az évtizedekre, amikor mi tudtunk segíteni
más közösségeknek, de most a munka
mielőbbi elvégzése miatt mi szorulunk az ország testvéri segítségére.
Gyülekezetünk taglétszáma 30 fő,
a vasárnapi iskolások létszáma fele a
gyülekezeti taglétszámnak. Három
vasárnapi iskolai csoportban folyik a
munka, péntekenként ifjúsági klub
van a teológus házaspár irányításával.
Látogatókkal és gyermekeinkkel
együtt imatermünk megtelik. Ünnepi
istentiszteletek alkalmával, valamint
ökumenikus rendezvényeken zsúfolt
és szűk a terem. Gyülekezetünkre
jellemző a szolgálatokban való sokszínűség, imaóra-vezető, igehirdető,
rendszeresen szolgáló kórus, furulyazenekar, a mandolin időnkénti megszólaltatása, verses és más bizonyságtételek igazolják, hogy szeretjük
gyülekezetünket, szeretünk képességeinkkel Istennek szolgálni. Sokat
imádkozunk azért, hogy Isten mutassa meg a város felé való szolgálati lehetőségeinket, a misszió további kiterjesztését, küldetésünk betöltését az ifjak, idősebbek, rászorulók irányában.

Az elmúlt évben a jelenlegi imaházunk falán látható repedések alakultak ki. A statikus mérnök javaslatára a
tetőszerkezetet megerősítettük, gondoskodtunk a megfelelő csapadékelvezetésről. Isten abba az irányba terelgetett minket, hogy a régi imaházunkból inkább bibliaköri, ifjúsági,
szeretetvendégségi termeket alakítanánk ki, és egy korszerű, tágasabb
imatermet építenénk az imaházudvar
szabad területére.

CVI. ÉVF. 14. SZÁM

Virágvasárnapra készülve
Talán emeli az ünnepünket, ha
sokan leszünk az istentiszteleten.
Érdemes már reggel ünneplőbe
öltözve készülődnöd. A virágvasárnapi történéseken már hét közben is
gondolkodj! Jézus virágvasárnapján
néhány görög ember is Jeruzsálembe megy az ünnepre, hogy Istent
imádja és Jézust lássa. A betsaidai
Fülöpöt, a tanítványt kérik: „Jézust
szeretnénk látni.” Akikben ez a kettős akarat munkál, azoknak most is
nagy ünnepük lesz. De ha bármi el
tud téríteni ezektől ma, akkor még
nem vagy felkészült az ünnepre. Ha
valóban Istent akarod ma imádni,
akkor imádd mindenben, és ha
Jézust akarod ma látni, akkor keresd
mindenütt!
hgy

A Baptista Teológiai
Akadémia
Gyülekezetünk testvérisége öszszeforrt imádságban, és gyülekezeti
döntés után a tervek készültek. A tervező a gyülekezet lelkipásztorával
körbejárta a szomszédos imaházakat,
és összegyűjtöttek sok jó elképzelést.
Különösen fontos volt a szakrális tér, a
bemerítőmedence kialakítása, hiszen
Aszódon utoljára a 40-es években volt
bemerítkezés egy gyárudvar medencéjében, mivel imaházunk nem rendelkezik bemerítőmedencével. A tervezett épület az egyszerűséget, a célszerűséget, a jó használhatóságot és az
utólagos bővítési lehetőséget tartalmazza. 60 fő számára lesz ülőhely kialakítva a teremben, a karzaton 20 fő
foglalhat helyet egy második ütemben
való kialakítás után.
(Folytatás a 99. oldalon)
Hadd hullámozza ég felé megint a föld
Az ezredeknek õsdalát.
A nagy Királynak, kinek minden él,
A jó Királynak, kibõl minden él,
A Szív Királynak, kiben minden él.
(Sík Sándor: Jézus Krisztus – részlet)

felvételt hirdet államilag finanszírozott képzéseire a 2011/2012-es tanévre. A képzések, az egész életen át
tartó tanulás jegyében, minden korosztály előtt nyitottak. Akik 2012ben betöltik 40. évüket, ebben az évfolyamban még felmentést kaphatnak a kötelező nyelvvizsga alól.
Teológia alapképzési szakon
(BA) teológus szakképzettség szerezhető. A képzés ideje nyolc félév.
A képzés során három specializáció
választható:
– a gyülekezeti lelkipásztor képzési
irány megismerteti a hallgatókkal a
gyülekezeti lelkipásztori szolgálat
szépségét, feladatait és céljait. Megfelelő teológiai és segédtudományi
alapozást biztosít a lelkipásztori
képzés második ciklusára, a mesterképzésre.
– a missziói képzési irány felkészíti
a hallgatókat a gyülekezeti missziói
szolgálat lelkipásztor irányítása
melletti végzésére annak különböző
területein: evangelizációs szolgálat,
gyermek- és ifjúsági munka, bibliaköri tanítás.
(Folytatás az utolsó oldalon)
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Párokkal példát mutatni
Beszélgetés dr. Herjeczki
Kornéllal, a házasság hete
koordinátorával

2012. április 1.

Bár felismerted volna!

Az idén ötödik alkalommal
megrendezett házasság hete
programsorozat szervezői nem
kis sikerként élték meg, hogy
központi rendezvényeikkel nyerhettek a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma pályázatán, melynek
a családbarát közgondolkodás
népszerűsítése a célja.
– A pénzügyi támogatás elnyerése egyfajta bizonyíték arra, hogy az
eredetileg Angliából indult házasság
hete programsorozat Magyarországon is elfogadottá vált. De vajon sikerült-e elérni azt is az öt év alatt, hogy
az ügy mozgalommá fejlődjön, vagyis
hogy helyi közösségek is fontosnak
tartsák a népszerűsítését?
– Az idén igazi „áttörést” értünk el. Már tavaly is nagy lendületet adott ügyünknek, hogy sajtótájékoztatónkat a Parlament
épületében tarthattuk. Az egyházi
médiumok eddig is támogatták
törekvéseinket, ez évben azonban
még tudatosabban igyekeztünk a
világi sajtót is megnyerni. A hét
során a szervezőkkel több mint
negyven interjút adtunk, illetve
számos újságcikk, rádió- és televízió-műsor foglalkozott a mozgalommal, valamint ennek kapcsán
különféle párkapcsolati témákkal.
A sajtómegjelenéseinket folyamatosan nyomon kísértük, eddig közel háromszázötven híradást rögzítettünk.
Az előző években már számos
keresztyén gyülekezet vállalkozott arra, hogy a Bálint-napot
övező hét folyamán csendesnapokat, szeretetvendégséget vagy
éppen koncertet szervezzen. Ám
rajtuk keresztül nem érhettük el
a társadalom kevésbé vallásos
rétegeit. Ezért van különös jelentősége annak, hogy idén – a tévé- és
rádióműsorokon, irodalmi esteken
keresztül – hozzájuk is eljuthatott
a hangunk. Így megvalósult az
egyik célunk, amelyet öt évvel
ezelőtt tűztünk magunk elé: üzenetünkkel – hogy házasságban
élni jó – kiléphettünk templomaink kapuin.
B. Pintér Márta
(Részlet az Evangélikus Életben megjelent interjúból)

„Mondjátok meg Sion leányának: Íme
királyod jön hozzád, szelíden és szamáron
ülve, igavonó állat csikóján.” (Mt 21,5)
„Amikor Jézus közelebb ért, és meglátta a
várost, megsiratta, és így szólt: Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!” (Lk 19,41)
Az Úr Jézus elhatározta, hogy
felmegy Jeruzsálembe, és akik vele
voltak, követték őt, bár rossz sejtelmekkel. Féltek. Jeruzsálembe ekkor
minden évben a húsvét ünnepére a
zarándokok nagy tömege gyűlt össze
Mezopotámiától Hispániáig a Földközi-tenger minden vidékéről, minden
országból, ahol zsidók diaszpórában
éltek. Jeruzsálemben, Dávid városában találkoztak egymással a családok
távolra szakadt tagjai. A rokonok és ismerősök gyülekeztek a templomtól
délre, hogy a Király-kapun át zarándokzsoltárokat énekelve felvonuljanak az ünnepi istentiszteletre.
Bevonult Jézus is velük együtt a
városba, és ekkor megünnepelték Jézust, pálmaágat lengettek az emberek.
Sokan felső ruhájukat az útra terítették. Erre emlékezik az egyház virágvasárnap alkalmával. Nagy tömeg csatlakozott a tanítványok kis csoportjához, Jézus azonban nem viselkedett az
elképzelt és a várt messiásként. Szamárháton vonult be, amely a szegény
ember igás állata volt, meg a rabszolgáké, akik a társadalmi létra legalján a
legtöbbet robotoltak, és ezért a legkevesebbet kapták.
Nem is hatolt be a templom épületébe, hogy átvegye felette a hatalmat,
megállt a pogányok udvaránál, ahol a
pénzváltók a különböző nemzetek
pénzeit szent sékelre váltották, hogy a
zarándokok be tudják fizetni a templomadót. Ott árusították az áldozatokra szánt állatokat is. Jézus bár korbácsot ragadott, és kiűzte az árusokat,
de mégis anélkül tisztította meg a
templomot, hogy a római biztonsági
emberek vagy akár csak a templomőrség közbeavatkozott volna. Valószí-

nűleg a főpapok tudták,
hogy a közvélemény
szimpátiája kockázatossá tette volna a templomőrség bevetését.
Királynak, „Messiásnak” vagy egyáltalán valamiféle úrnak vagy vallási, esetleg népvezérnek
tartotta-e magát Jézus?
Először a kereszthalált
halt és feltámadott Jézust
nevezte a frissen kibontakozó gyülekezet Úrnak.
Méghozzá ugyanazzal a
méltóságjelzővel, amivel korábban
csak az Örökkévalót illették. A cím
Jézusra történő alkalmazása a legmagasabb tisztelet megadása, ami csak
lehetséges volt Izraelben. De az Újszövetségben nélkülöz mindenféle
hivatalos politikai felhangot, a lázító
forradalmi vezér jellegzetességét. Jézus a bevonulás előtt a tanítványait elküldte azért a szamárért, amelyen
megérkezett a városba. Azt mondta
nekik, ha megkérdezik, miért oldjátok
el, mondjátok azt, hogy az Úrnak
szüksége van rá. De ez a kifejezés ott a
rabbi-tanítványi viszony kereteit nem
lépte át. Nem jelentett többet udvarias
megszólításnál.
A hellenista és római világban sok
égi és földi „úr” létezett. Velük kapcsolatosan általánosan használatos kifejezés volt a Jézusra is alkalmazott
küriosz. Ezek az urak nemcsak megkövetelték akár a kultikus tiszteletet is,
hanem éltek is úr voltukkal. Parancsaikat végrehajtották, akár élet-halál fölött is rendelkeztek. A gyülekezet szájából idegenül csengett volna egy
ilyenfajta tiszteletadás. Miután Jézus
számos esetben kijelentette, hogy ő Úr
létére úgy viselkedik a tanítványok
között, mint aki szolgál, tanította és elvárta a tanítványoktól is ugyanezt (Jn
13,12–17; vö. Mt 20,20–28).
Jézus mégis Isten kiválasztottja
volt. A Bibliában a kiválasztás sohasem volt hatalmi öncél vagy valamiféle előny pusztán a kiválasztottság kedvéért. Mindig valamilyen Istentől jövő
feladatot kellett végrehajtania annak,
akit Isten kiválasztott. Kiválasztás és
küldetés, kiválasztás és engedelmesség ősidők óta egybetartoztak. A Jeruzsálembe bevonuló Úr a kiválasztottak között a legnagyobb. Békességet
hirdetett a városnak. Mivel azonban
nem messiásváró vágyaik szerint, hanem Istentől rábízott küldetésével érkezett, nem ismerték fel. Az ünneplés
ellenkezőre váltott: elvetették, mint
ma is sokan.
Hegyi András
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Európai baptista misszió Törökországban is
2012. február 24–26. között Törökországban, Izmirben az Európai
Baptista Misszió (EBM) vezetőségi
ülésén vehettem részt.

Ertan Cevik misszionárius testvér,
a helyi baptista gyülekezet lelkipásztora volt a vendéglátónk. Ertan szülei
Németországba költöztek az 1960-es
években. Bár ő még Törökországban
született, már Németországban nőtt
fel, tanulmányait ott végezte, és szívébe fogadva az Úr Jézust előbb bibliaiskolát, majd teológiai tanulmányokat
végzett. Ezt követően Isten elhívta arra, hogy költözzön vissza Törökországba. Ebben az országban a baptista, általában véve a keresztyén miszszió nagyon kis mértékben van csak
jelen. Német származású felesége vele tartott, és – bár ez sok küzdelmet jelentett neki és családjának – ott áll férje mellett már 21 éve abban a gyüleke-

zetplántálási és missziós munkában,
amit Izmirben és a környező
településeken végeznek. Törökországban nincs baptista szövetség. Jelenleg három baptista gyülekezet
működik, melyek egyre szorosabb
kapcsolatot ápolnak egymással.
Legnagyobb az izmiri gyülekezet.
Folyamatos támadások, megpróbáltatások érik őket, Ertan testvér is folyamatos védelemre szorul. Körülbelül tíz évvel ezelőtt nyitottak egy keresztyén könyvesboltot, melyet nem
sokkal később felrobbantottak szélsőségesek, és többen életüket vesztették. A három kis gyülekezet most
azon munkálkodik, hogy Törökországban is megalakulhasson a baptista szövetség. Imádkozva gondoljunk
rájuk és azokra az országokra, ahol a
keresztyén hit, Krisztus követése
nagy kockázattal és gyorsan lemérhető hátrányokkal jár!
A vezetőségi ülésen – az afrikai,
dél-amerikai, indiai és törökországi
misszió mellett – szóba került Papp
Szilvia testvérnő munkája, amit az
elmúlt öt évben végzett Mozambikban. Mindenki elismeréssel szólt eddigi tevékenységéről, örömmel és
várakozással tekintve az első mozambiki baptista énekeskönyv kiadására, amit Szilvia gyűjtött össze,
és hazai szerkesztőcsoport bevonásával állít össze. Az Európai Baptista
Misszió vezetőségével együtt imádkozhattunk Papp Szilvia testvérnő
munkájáért, azért, hogy az első mozambiki baptista énekeskönyv, amit
a Magyarországi Baptista Egyház és
az Európai Baptista Misszió közösen
megjelentet, áldást hozzon a mozambiki testvérek életére.
Papp János
missziói igazgató

Húsvéti célgyûjtés az aszódi imaterem építésére (folytatás a címoldalról)
Terveink bemutatásával forduAz év végi tanácskozáson rendkívüli felajánlásokat tettek a gyüle- lunk az ország testvériségéhez. Szekezet tagjai, hogy a gyülekezeti te- retnénk, ha Isten imádásának és az
rem a szerkezetkész állapotig fel- evangélium hirdetésének helye mélépülhessen. A kivitelezés munkáit tó helyszínt kapna Aszódon, hogy
az a vállalkozó végzi, aki a berettyó- minél több lélek hallja meg az örömújfalusi imaház építését is megvaló- hírt és fogadja el Mennyei Atyánk
megtérésre hívó szavát. A ránk kösította.
Az országos közösség támogatá- vetkező húsvéti ünnepre minden
sával és a mi megtakarított pén- olvasó testvérnek áldott feltámadási
zünkkel ez év nyarán a szer- ünnepet kíván az aszódi gyülekezet
Kovács Ferenc
kezetkész állapotig készülne el az nevében:
gyülekezetvezető presbiter
imaház. Ezután újabb erőt gyűjtve a
hátramaradó feladatokat egy második szakaszban szeretnénk majd elAz aszódi gyülekezet számlavégezni.
száma: 10402915-49575357-55501014

Gyõzedelmeskedjen
az igazság!
Ökumenikus világimanap Malajziától Rákospalotáig. A rákospalotai gyülekezetek is közösséget vállaltak a malajziai testvérekért tartott
közös imádságban 2012. március
2-án. Bekapcsolódtak a református,
a római katolikus, az evangélikus,
Isten Egyháza és a baptista testvérek. Így szép számmal és ökumenikus közösségben vehettünk részt a
Juhos utcai evangélikus templomban az imádságban. Az alkalom témájában változatos volt. Megismerkedtünk az ország zenéjével és kultúrájával. Egyik testvérünk – aki
több évig élt Malajziában – különböző használati tárgyakat, dísztárgyakat, festményeket hozott magával.
Ezekről néhány perces bemutatót
tartott. Az ország legnagyobb ünnepe a Thaipusam, a vallások békés
együttélésének példája. A vallásszabadságot az ország alkotmánya is
rögzíti. A tekintélyelvű kormányzás
ellenére az emberi és lelkiismereti
szabadság érvényesül. Ezzel szemben viszont a nők ellen elkövetett
erőszak családon belül és kívül súlyos probléma. Jó volt hallani, hogy
vannak hírneves asszonyok és szervezetek, akik következetesen kiállnak a nők jogaiért.
Az igehirdetésben (Lk 18,1–8) a
hamis bíróról és az özvegyasszonyról hallottunk. Az asszony életében
a kitartás meghozta az eredményt.
Elnyerte igazságát. Szüntelen imádkozzunk, hogy győzzön az igazságosság!
Mai magyar életünkben is égető
szükség van arra, hogy az igazságosság győzedelmeskedjen. Amikor
évekkel ezelőtt a malajziai nők öszszeállították a mostani anyagot,
még nem gondoltuk, hogy ennyire
időszerű imatéma lesz nálunk is az
igazságosság (33. zsoltár).
Számomra ez az este ismét különleges élmény volt. Malajzia
megismerésén túl találkozhattam
tizennyolcadszor a rákospalotai
Krisztus-hívő asszonyokkal. Régi
jó ismerősként beszélgettünk. Az
est végén még egy új éneket is megtanultunk: „Az Úr hívó szavára mi
együtt indulunk...” Megkóstoltuk
Malajzia egyik csemegéjét, a sült banánt. „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek!” (133. zsoltár)
Dobner Béláné
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Láthatatlan vár

Nem látták a Krasznahorka várát azok a gyerekek, akik a mártírhalált halt anabaptista prédikátor emlékére készített tananyag alapján tanultak a tahi táborban. Az elmaradt
beszámoló megírásának szomorú
aktualitása lett. Már nem is fogják
látni a várat. Leégett.
Egy hétig jártuk körbe a Felvidék szász településeit, megismertük
futólag a 16. század életmódját,
mesterségeit. A tábori foglalkozások
bőven kínáltak időt és lehetőséget a
különböző érdekes kézműves foglalkozáshoz. Amíg bőrszíjat fonogattunk, szütyőt készítettünk magunknak, azokra a vándorkereskedőkre emlékeztünk, akik kést,
szövetet, gyertyát kínáltak a hegyvidék egyszerű népének megvásárlásra. A használati tárgyak próbája
közben az evangélium igazságairól
beszéltek nekik. A régi bőrtarisznyák gazdái gyalog vitték portékájukat Pozsonytól Kassáig, Bécstől
Brassóig. Elkísértük őket, és néhol
megpihentünk, így hallgattuk Besztercebánya vízi malmában Fischer
András igehirdetését. Épp Bemerítő
Jánosról beszélt.
Körmöcbánya életrajzi adattal,
üldöztetéssel szomorította a gyerekeket, pedig az aranyércbányászat
és a királyi pénzverde izgalmas tananyag lett volna. De a kegyetlen
bán, Bebek István gyilkos terve árnyékot vetett a tájra és az anabaptista hívőkre.
A következő napon habán mintákkal foglalkoztunk. Eredeti minták alapján korsókat, tányérokat rajzoltak és színeztek a gyerekek. A tulipános minták kék-sárga színe egy
rejtőzködő hívő élet zászlajának színe lett. Királyok, főurak asztali edényeit szemlélve megismertük az üldözés sokféle formáját, a folyton
költözködő szekéréletet, a menekü(Folytatás a következő oldalon)
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Bemerítés a debreceni Trinity Baptista Gyülekezetben
„Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat
tesz hívével!” (Zsolt 4,4)
Ez az év valóban a remény éve a
Trinity Baptista Gyülekezet számára,
ugyanis már az év elején összevont bemerítési ünnepünk lehetett január 29én Debrecenben. Hét fehér ruhás testvérünk pecsételte meg alámerítéssel
Krisztus mellett való döntését. A
Trinity Baptista Gyülekezetből öt, a békéscsabai Új Forrás Baptista Gyülekezetből pedig két fiatal testvérünk tett
élő bizonyságot Jézus Krisztus mellett
való elkötelezettségéről a több mint
kétszáz jelenlévő előtt.
Mivel pásztorunkon keresztül egyre erősödik a két gyülekezet közötti
kapcsolat, közös bemerítés mellett
döntöttünk. Örömünket fokozta, hogy
ilyen hamar, a néhány héttel ezelőtti,
adventi bemerítés után ismét erre került sor gyülekezetünkben. Az Úr hétről hétre
csodákat tesz közöttünk,
és növeli a gyülekezet számát az üdvözülőkkel.
Gáti László (18) és Gáti
Kitti szülei két éve tértek
meg és csatlakoztak a
gyülekezetünkhöz. Lackó
ezt követően csak ritkán
jött el a gyülekezetbe, de
szülei buzgó imádsága
meghallgatásra talált. Barátnője hatására kezdett el
rendszeresen járni az istentiszteletekre. A közelmúltban történt kisebb balesete rávilágított arra,
hogy az élet mulandó, és meg kell térnie, amire egy személyes evangelizációs beszélgetés vezette el, amelyet lelkipásztorával folytatott. Hálás az Úrnak
a gyülekezetért és a befogadásért.
Gáti Kitti (19) egy éve jár rendszeresen gyülekezetünkbe. Egy igehirdetés hatására jutott döntésre, amikor is
Isten felnyitotta a szemét, hogy ha
nem tér meg, a pokolba kerül. Ránehezedtek a bűnei, és egy imádsággal behívta Jézus Krisztust az életébe. Azóta
nagyon boldog.
Fekete Tamás (13) szülei és a
gyermekbibliakör hatására kezdett
közeledni Istenhez. Testvére és
unokatestvére megtérése nagyon
elgondolkodtatták. A lelkipásztorral történt beszélgetés hatására adta át életét Krisztusnak, amit a bemerítéssel szeretne megpecsételni.
Szász Fanni (13) nem hívő családban nőtt fel. Szülei öt éve jöttek először
testvéri közösségünkbe, amely kis
körből gyülekezetünk született. A gyerekbibliaköri tanítók nagy hatással

voltak az életére. Karácsonykor látta a
Jézus élete című filmet, ami nagyon
megérintette. Az édesanyjával történt
beszélgetés és imádság által hívta be a
szívébe Jézust. Nagyon hálás a kegyelemért, és várja, hogy Isten formálja az
életét.
Alireza Momeni (38) perzsa származású testvérünk a debreceni menekülttáborban él. Két éve hallott először Jézus Krisztusról a feleségétől.
Ezt követően az interneten keresett
olyan oldalakat, amelyek közelebb segítették őt Istenhez. Végül a mi gyülekezetünkben hozott döntést Ura és
Megváltója mellett.
Csiszár Bernadett (15) a békéscsabai
Új Forrás gyülekezet tagja. Hívő családban nevelkedett. Egy éve, a békési
ifjúsági konferencián tért meg. Ezt követően családja válságba került, kis hí-

ján a szétszakadás szélére. Isten azonban megmentette őket, és most már
egy szívvel és egy lélekkel tudják szolgálni az Urat. Istené legyen a dicsőség!
Krisán Gabriella (18) Békéscsabáról
szintén hívő szülők gyermeke. Ennek
ellenére sokáig nem tudta felvállalni
hitét barátai, osztálytársai előtt. Erdélyben, egy téli táborban adta át életét Jézusnak egy igevers hatására: „Ha
tehát a Fiú megszabadít titeket, valósággal
szabadok lesztek” (Jn 8,36). Ezt a szabadságot érzi azóta az életében, Az ifjúságuk is megújult, és az ő élete is megváltozott. Mert most már bátran tesz
bizonyságot osztálytársainak szabadító Istenéről.
Az ünnepi istentiszteleten Steiner
József lelkipásztor hirdette az igét az
ApCsel 2,37–38 alapján. Isten kegyelme mindenkire érvényes, de csak úgy
tud érvényre jutni, ha azt tudatosan elfogadjuk. Életünk minden területét
adjuk át Istennek, mert csak az engedelmesség és hitünk bátor megvallása
által élhetünk valósággal felszabadított életet.
Szoboszlai Melinda
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Évkezdés bemerítéssel Szentendrén

2012. március 4-én a szentendrei
gyülekezet ismét örömmel állt meg
a medence partján.
Tízen vallották meg, hogy Jézus
Krisztust kívánják követni megtérésük után a bemerítésben is.
A képen balról jobbra:
Halász Attila teológiai hallgató,
aki a lelki felkészítésben segédkezett, majd a Bernhardt házaspár:
Gyula és Nikolett, három gyermekük
van. Semmiféle keresztyén háttér
nincs mögöttük. Jézus Krisztus és a
gyülekezet készséges szeretete
megragadta őket, a régit letéve egy
újat kezdhettek Isten kegyelméből.
Koncz Péter és felesége, Brigitta a
szomszéd város református gyülekezetének tagjai. A bemerítés fontosságát felismerve ők is nyilvánosan megvallották hitüket. Életüket
továbbra is saját gyülekezetükben
szolgáló módon kívánják folytatni.
Horváthné Annát protestáns vallásos élete nem elégítette meg. Erdélyből Amerikába, majd Szentendrére telepedve került a gyülekezet
látókörébe. Leányai részt vettek
gyülekezetünk nyári gyermektáboraiban, majd a tavalyi hálaadónapon töltötte be Isten szeretete.
Kiss Viktória gyülekezetünkben
cseperedett föl. Az ifjúsági táborokban szólongatta Isten, de egy, a tanulásával kapcsolatos átélése juttatta végső döntésre.
Dani Renáta, lelkipásztorunk leánya már 2008-ban a tóalmási táborban besorolt a megtérők közé, de
ezt egy lazítás követte az életében.
A tavalyi bemerítéskor a hívó szóra
megragadta Isten Jézusban felé
nyújtott kegyelmét, s ezt a döntését
pecsételte most meg a bemerítéssel.

Horváth Anikó gyülekezetünk ifjúsági táborában tért meg, majd az
elmúlt őszi hálaadónapon kötelezte
el magát vele együtt bemerítkező
édesanyjával Jézus Krisztus mellett.
A sor jobb végén Dani Zsolt lelkipásztor.
A sor előtt Kiss Evelin és Dalma
látható. Ők ikrek. Itt nőttek föl a
gyülekezetben, de keresztyénségük
kifulladt a gyülekezetbe járással.
Evelin az ifjúság igaz örömét látta,
és sóvárgás támadt szívében a kegyelemre. Isten összetörte a szívét, s
nagy harcok után megadta magát
Isen szeretetének. Dalma fiatal élete
sok-sok kuszaságon ment keresztül,
életét fizikailag és szellemileg Isten
mentette meg, meghallgatva az érte
imádkozókat. Hálás szívvel fogadta
el Isten feléje nyújtott kezét.
A bemerítés a városi V8 uszodában lett megtartva, egyrészt imaházunk korlátozott befogadóképessége miatt, másrészt pedig azért, mert
hívő életünket a város színe előtt,
azért imádkozva és munkálkodva
kívánjuk megélni Isten dicsőségére.
A bemerítés szolgálatát és az azt
követő evangelizációs igehirdetést
Dani Zsolt lelkipásztor végezte.
Mind a medencénél, mind az istentiszteleten a gyülekezet ifjúságának
zenei szolgálatát hallgathattuk. A
bemerítettekért az áldó imádságot
személyes kérésük alapján azok
mondták el felettük, akik közreműködtek megtérésükben, illetve akiket tekintélyként tisztelnek a gyülekezetben.
A megtérésre hívó szóra újabb
négy személy adta át életét Jézus
Krisztusnak, egy testvér pedig jelezte, hogy szeretné megújítani rendezetlen életét.

(Folytatás az előző oldalról)
lést, a jóindulatú hivatali emberek
megértő rejtegetését és a kegyes
fejedelem alvinci mentő szolgálatát.
Térképet rajzoltunk, alakrajzot
készítettünk, modelleket állítottunk
össze, hogy a régi és ismeretlen élet
kicsit közelebb jöhessen hozzánk. A
térkép Fischer András vándorlását
mutatta be Körmöcbányától Krasznahorka váráig, a wittembergi tanuló évektől a haláláig.
Elkészítettük Lőcse városházának makettjét a gyönyörű árkádsorral, végignéztünk a vásárban, de
nem vettünk semmit. Inkább készítettünk néhány apróságot, írókás
mézesbábot, viaszgyertyát, nyolcágú fonott ostort, faragott virágkarót. A gazdag várost Katzianer kapitány érkezése miatt hagytuk el, aki
az eretnek anabaptisták elfogására
érkezett.
Fischerrel Svedlérre vándoroltunk, ahol rövid ideig maradhatott
a prédikátor, különben a főkapitány
elfogatja feleségével együtt.
Csicsva várában szerettük volna
meglátogatni őket, de ez lehetetlen
kívánság volt. A várakhoz érve elkészítettük néhány jelentőségteljes vár
alakrajzát. Tornyok, csúcsok, meredek hegyoldalak bújtak elő ollónk
hegye alól fekete papírból, és a kiálló szirtek sötéten vetítették szemünk
elé a félelmetes jövőt, és beszéltek a
mi „veszélyes” hitvallásunkról. Az
érdekes nevű kézimunkák oldották
a feszültséget, mert bogárhátú fonatot fontunk, nyolcágú ostort készítettünk, és egymás hajából gyönyörű viseletet fésültünk.
Gömör megyében élt néhány főúr, akik segítették az új hit terjedését, és megvédték a hívőket a kegyetlenkedő kapitányoktól.
A Bodrog parti város, Sárospatak egy városrészt adott a habánoknak, és a Fazekas soron virágzott az
újhitűek élete. A sekély folyóban
Fischer András sokakat bemerített
hitük vallomására. Jól illett a témához a gömöriek fehéren fehér hímzése, amelyet bibliajelző készítésére
használtunk fel.
Minden napra jutott érdekes, izgalmas téma, amelyet egyszerű, de
érdekes kézimunkával tettünk emlékezetessé. Szép hetünk volt.
Hét végére elérkeztünk Krasznahorka várához, mert Fischer
Andrást végül mégis elfogta Bebek
István, Krasznahorka várkapitánya.
Ez a kapitány az ozorai vérengzés(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
kor a bogumil testvéreket kiirtotta.
Kegyelemre nem számíthatott a hittudós, evangélista.
Ekkor körüljártuk a várat. Csak
úgy képzeletben. Már nem volt víz
a várárokban, de akkor még álltak a
csipkés gyönyörű tornyok. A mesebeli kastély déli oldala megközelíthetetlen volt a meredek hegyoldal
miatt. A tornyok és a bástyák erős,
bevehetetlen várat mutattak nekünk. Magas fokairól messze elláttak az ellenséget kémlelő őrök. Igazi
hadi erőd volt.
És mint ilyen, kínzókamrák is
tartoztak hozzá, ahol sokakat megnyomorítottak, vagy a rab halálát
okozták. Fischernek más halált
szánt a harangrabló, vérengző kapitány. Kiszemelte a legmeredekebb
várfalat, hogy onnan vesse alá az elítéltet, ahol biztos halál vár az új hit
hirdetőjére. A sok csipkés torony közül a legmagasabbra, a legfélelmetesebbre állíttatta áldozatát.
„Várfokán áll Fischer András
Szeme nincs bekötve,
Hadd lássa meg az elítélt,
Hová lesz lelökve.
Várfokán áll Fischer András
Szeme messze réved,
Máglyákat lát, szekereket,
Menekülő népet.
Várfokán áll Fischer András,
Égbe száll imája.
Tartsd meg népem mindörökre,
Ne haljak hiába!”
Nem voltunk soha Krasznahorkán, én sem és a gyerekek sem.
Nem ismerhettük meg a vár épületének szépségét, jellegzetességét. A
magyar vonatkozásokat tankönyvből tanultuk meg. Nem beszéltünk
a későbbi történetéről sem, mert
nem Krasznahorka története volt a
központi témánk. Annak a hősnek
az életművét elemeztük, akinek a
várral szemben láthatatlan temploma emelkedett. Kősziklára rakták
az alapját, hitből, hűségből emelték
a tornyát. Ezt a várat nem gyújthatják fel, és nem égethetik el felbecsülhetetlen értékeit.
Már nem fogjuk látni Krasznahorka várát, megmaradnak a történelmi ismeretek róla, de szemünk
előtt mindörökre megmarad a láthatatlan vár örök tanulságul.
Frittmann Lászlóné
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Túrmezei Erzsébetre emlékeztünk
születésének 100. évfordulóján
„Amióta csak eszmélek, baptista gyülekezeteinkben rendszeresen megszólalnak
Túrmezei Erzsébet versei. Nevezhetnénk
őt akár tiszteletbeli baptista költőnek is,
hisz a mintegy 870 ismert verse közül az
évek során számos költeménye rendre felcsendült gyülekezeteink szavalóinak ajkán
a városi nagy gyülekezetekben éppúgy,
mint a falusi kis szórványközösségekben.
A versmondás szorosan hozzátartozott a
baptista gyülekezetek liturgiájához, ezért is
fordultak szavalóink szívesen Túrmezei
Erzsébet formailag és tartalmilag is kitűnő
verseihez. Nem egy lelkes szavalóval találkoztam, aki úgy gondolta, Túrmezei csak
baptista lehet, mert a verseiből áradó lelkiség és mély istenhit alapján közénk tartozónak érezték sokan. Igen, Túrmezei Erzsébet evangélikus költő testvérünk volt
Jézus Krisztusban, mert ugyanabból a forrásból táplálkozott, ugyanannak az Úrnak
megváltott gyermeke volt, ugyanazon a
keskeny úton járva igyekezett megélni
mindazt, amit Mesterétől tanult.”
Így kezdte visszaemlékező beszédét Marosi Nagy Lajos testvér az újpesti gyülekezet február 26-án megtartott
emlékestjén, ahol a tapasztalt versmondók mellett két fiatal tehetség is
kitűnően interpretálta a 100 éve született költő jól ismert verseit. Ezen az estén az énekkar és a gyülekezet énekeit
is a költő énekszövegeiből válogattuk.
Az emlékbeszéd sok érdekes
adattal ismertette meg a gyülekezet
tagjait, amelyekhez az éveken át tartó személyes kapcsolat révén jutott
az előadó. Egy meghitt beszélgetés
alkalmával a költő így nyilatkozott:
„Különösen hálás vagyok azért, hogy
megtaláltuk egymást Jézussal. Ő megtalált engem, én megtaláltam őt.” Vele járt
élete során Erzsébet testvér – ahogy ő
szerette, ha szólítjuk – a „ködön át, az
éjen át, a mélyen át”, mígnem 88 évesen
át nem lépett az „atyai hajlék Jézus vére
által kitárt kapuján”.
1912. február 14-én Tamásiban
született „Jézus Krisztus igaz poétája”. Ezt a kitűnő jelzőt Reményik Sándor kiváló erdélyi költő adta Túrmezei
Erzsébetnek, az akkor fiatal evangélikus diakonissza nővérnek, amikor
1941 tavaszán olvasva verseit megérezte benne azt a közvetlen kapcsolatot, amely az Úr szolgálóleányát Megváltónkkal, Jézus Krisztussal kötötte
össze. Lelkesen vitte a lángot, amit fiatal leányként Isten gyújtott meg a szívében. Egész élete során „Benne bízott
teljesen”, és igyekezett másoknak
„szolgálni, mint a fény”.

Túrmezei Erzsébet hatéves kora
óta írt verseket. Beszélgetésünk alkalmával próbáltam kipuhatolni, hogyan
is születtek ezek a remekbe szabott,
azóta klasszikussá érett versek, miként alakult át egy-egy lelki élmény
költeménnyé. „A versek mindig belső indíttatásból születnek – mondta –, addig
forgatom a szívemben a gondolatot, amíg
verssé érlelődik bennem. Volt már, hogy
éjszaka ébredtem föl, és azonnal írni kellett. Van persze úgy is, hogy idővel igazítani kell a lejegyzett sorokon” – avatott
be művészetének titkába. Akár interjút adott, akár csak beszélgettünk,
mindig szó esett a versekről. Egyszer
ezt mondta: „Költészetemhez az Úr adta
meg az alaphangot, amely azután minden
variációban végigkísérte az életemet.”
A hosszú és rögös életút a tamási
és soproni évek után Budapesten, a
Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsész karán folytatódott, ahol
magyar–német szakos tanári diplomát szerzett. Ezek az évek döntő
fontosságúak, mert ekkor határozta
el, hogy követi a hívó szót, és vállalja a diakonissza szolgálatot. Először
a Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület Krúdi utcai internátusában, majd Piliscsabán végzett szolgálatot. Egyre hangsúlyosabbá vált
szolgálatában az irodalmi munka.
Előbb Kisharang, később Fénysugár
címmel lapokat jelentettek meg,
majd az evangélikus úgynevezett
„leszakítós bibliaolvasó naptár” kiadásában buzgólkodott. Pesterzsébet, Szarvas emlékezetes helyei
munkásságának, ahol leány-népfőiskolák beindításával bízták meg.
1951-ben a politikai kényszernek engedve levetette a diakonisszák
„szürke ruháját”, de szívében továbbra is Jézus Krisztus szolgálóleánya maradt. Huszonnégy éven keresztül Balassagyarmaton vezette az
Evangélikus Szeretetotthont, amely
intézmény születésének 100. évfordulója alkalmával felvette a Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat nevet.
A rendszerváltozás hozta, hogy
1990-ben újjáalakult a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület, amelynek
főnökasszonya volt haláláig. Isten áldottá tette életében a diakonissza
munkát, de bátran állíthatjuk, hogy
versei voltak azok, amelyekkel a legnagyobb hatást gyakorolta szűkebb és
tágabb környezetére. 1938-tól folyamatosan jelentek meg verseskötetei. A
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„hallgatás éveiben” gépírásos formában adták tovább egymásnak az
emberek az istenélményt megörökítő kiváló költeményeket. Fontos
munkájaként tekintünk az Evangélikus énekeskönyvben megjelent 105
énekszövegére és szakszerű fordítására is.
Egy kritikusa azt mondta róla:
egyhúrú hangszeren játszik, ám ez a
húr gyönyörűen zengett, és versei
még sokáig visszhangozni fognak
nemzedékek ajkán. Újabb dalok már
nem születnek Erzsébet testvér tollából, hisz 2000. május 30. óta a csömöri
temetőben nyugszik, de tudjuk, hogy
hangszere annál gyönyörűbben zeng
odafönt az Isten trónusa előtt.
„Szeretem, ha a versben van ritmus,
ha a vers muzsikál” – mondta egy alkalommal. Az Újpesten megszólaló muzsikáló verssorokat Tóka Ágoston orgonazenéje színesítette, és mindnyájan
érezhettük, hogy „Krisztus szeretetének
hatalma szívünkben énekelt”.
Marosi Nagy Lajos
(Irodalmi Bizottság)

Te vagy a tavaszom!
Sugaras ég alatt
szellő ringat virágos ágat.
Örök irgalmadat,
megváltóm, új örömmel áldhatom.
Hiszen nekem
Te vagy az énekem,
Te vagy a tavaszom!
Elfut az életem,
de bár tavasznak, nyárnak vége lett,
szívemben örök tavasszal, Veled,
oszthatok virágot és sugarat,
szeretetet a vándorút alatt!
És ha itt véget ért szolgálatom,
átölel örök békességed,
nem mondasz fel nekem,
szolgálhatlak örökre téged:
szent arcod színről-színre láthatom,
irgalmad mindörökre zenghetem.
Te vagy a tavaszom!
Te vagy az énekem!
Túrmezei Erzsébet

A néma prédikáció

Egyszer egy rendszeresen gyülekezetbe járó testvér elmaradt az
istentiszteletekről. Néhány hét eltelte után a lelkipásztora meglátogatta.
Hűvös este volt. A pásztor otthon
találta emberünket, aki a lobogó
kandalló mellett üldögélt, egyedül.
Sejtve a látogatás okát, az üdvözlő
szavak után a pásztort a kandalló
közelében levő kényelmes székbe
ültette, s figyelmesen várt.
A pásztor azonban, bár kényelmesen elhelyezkedett, nem szólt
egy szót sem. A síri csendben az

60. házassági évforduló

égő fadarabokat nyaldosó lángnyelveket figyelte. Néhány perc
múlva a piszkavassal megfogott
egy vidáman lángoló fadarabot, és
a tűzfészekből kiemelve a kandalló
szélére helyezte, majd visszaülve
székébe tovább hallgatott. A vendéglátó is némán, elmélkedve figyelte a történteket. Miután a kiemelt fadarab égett egy darabig,
lángja egyre zsugorodott, egy utolsót lobbant, majd kialudt. Kihűlt,
halott fadarab lett meglepő gyorsasággal.
Egy szó sem hangzott el a köszönés óta. A pásztor az órájára nézett, s látta, hogy itt az ideje, hogy
elköszönjön. Lassan felállt, megfogta a kihűlt, szenes fadarabot, és
visszatette a tűz közepébe. Az pedig azonnal lángra lobbant a körülötte levő lobogó fa- és széndaraboktól körülvéve.
Amikor a pásztor az ajtóhoz ért,
vendéglátója könnyes szemmel ezt
mondta: „Köszönöm a látogatást,
különösen is a tüzes prédikációt. Vasárnap ott leszek a gyülekezetben!”
(www.vbm.hu)

László Sándor és Jámbor Erzsébet
Istenünk kegyelméből 2011. november 1-jén ünnepelte a 60. házassági évfordulóját. Köszöntötte
a család, a gyülekezet. További
életükre sok áldást, örömet kíván
a hajdúnánási gyülekezet!

H I R D E T É S E K
 Földmunkát, kőfaragó és
kőműves, valamint díszburkoló
munkát vállal méltányos fizetség
ellenében a csobánkai gyülekezet 45 fős csapata Budapesten és
környékén. Kapcsolatfelvétel: 06 70
253 7603, vagy a 06 20 886 1686-os
telefonon.
 Au-pairt keres Németországban háromgyermekes család
németül alapfokon tudó fiatal aupair maedchent keres augusztustól egy évre. Elérhetőségünk:
monika.fassbender@imail.de
vagy +36-20/268-91-13.
 Lakás eladó Társasházban 3
szoba összkomfortos lakás telekkel sürgősen eladó áron alul, Budapest, 22. kerület, Rózsavölgy.
Tel.: 06 /20/ 886-0440.
 Gondnokot keres A KeletEurópa Misszió gondnokot keres
inárcsi központjába. Lehet „fiatalos” nyugdíjas házaspár is, akik
vágynak teljes idővel szolgálni.
Gépkocsivezetői engedély szükséges; angol, német nyelvtudás
előnyt jelent. Saját megélhetési forrás vagy szponzor szükséges. Megegyezés esetén központunkban kényelmes lakást biztosítunk. Érd.:
info@misszio.eu, 06-70-331-14-63.
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Könyvajánló
Zsombori Árpád: Kenyér
„Mert más fundamentumot senki
nem vethet azon kívül, amely vettetett,
mely a Jézus Krisztus” (1Kor 3,11) A
Keresztény Alkotók Közössége gondozásában megjelent kötet Zsombori
Árpád szobrász alkotásait és verseit
mutatja be. Az előszót író Kiss Sándor, a közösség elnöke így mutatja
be a hívő alkotót: „Az édenből való
kiűzetés után Isten a tudomány és a
művészet lehetőségét adta az emberiségnek, hogy boldoguljon a földön. Zsombori Árpád az Úrtól kapott talentumát ebben a könyvben,
amely az első kötete, fényesre csiszolja. A Biblia üzenete nála (is)
fundamentumot vetett; a művészet
kifejező erejét kapta. Evangéliumi
alkotásaival »megdöntött egy bálványkultuszt«, bizonyítva, hogy a
művészetnek vannak még lehetőségei, melyek az Isten fenségét hirdetik. A művészettörténet folyamán
sok alkotóban felébredt – Michelangelo, Leonardo da Vinci vagy a magyar Kassák Lajos – az általa művelt
művészti ág megismerése folyamán, mint Zsombori Árpádnak a
szobrászat terén, hogy más művészeti ágban fejezze ki magát. Jelen
könyv íróját a versek, prózák és aforizmák közlésére indította a Szentlélek. Az alkotó embert feszítő erő teremtette meg egy harmadik kifejezési mód, a fotográfia alkalmazását.
Szobrai természetbe való helyezésének ábrázolását összekapcsolta
verseivel. Ezzel a kombinált kifejezésmóddal új dimenziót villant fel e
könyvével, az ember és Isten újbóli
egymásra találását az Ige alapján
Zsombori Árpád.”
Éjféli kiáltás
Álom és valóság,
Búza és bogáncs:
Mit hoz a holnap,
E-szende nagyvilág?!...
Zsombori Árpád

2012. április 1.
A Baptista Teológiai Akadémia felvételt hirdet (folytatás a címoldalról)
– szociális lelkigondozó képzési rűen szeretnének részt venni a gyüleirány: felkészíti a hallgatókat a gyü- kezet ének-zenei szolgálatában.
lekezet szociális szolgálatának végAz ifjúsági ének-zene képzési irányt
zésére. Felkészít a 15/1998. NM azoknak ajánljuk, akik szakszerűen
rendelet (vezető, családgondozó, szeretnének részt venni az ifjúsági
nevelő, utógondozó, tanácsadó) és (gospel) ének-zenei szolgálatban.
az 1/2000 SzCsM rendelet (családEgyházzenész szakirányú továbbsegítés, tanácsadó) szerinti munka- képzési szakra azok jelentkezését várkörök feladatainak ellátására. Illet- juk, akik alapképzésben vagy főiskolai
ve megfelelő bemenetet biztosít képzésben már diplomát szereztek. A
szakirányú továbbképzési szakok- képzés célja: az egyházi/gyülekezeti
hoz (alkalmazott szociális geronto- ének-zene művelésére és vezetésére allógia, addiktológiai konzultáns, kalmas és kész szakemberek képzése.
családkonzulens/családterapeuta, A szakon gyülekezeti egyházzenész
gyermek- és ifjúságvédelmi tanács- szakképzettség szerezhető. A képzés
adó, mediátor, mentálhigiéné, szo- ideje négy félév.
ciális menedzser).
Gospelzenész szakirányú továbbTeológia mesterképzési szakon képzési szakra azok jelentkezését vár(MA) a képzés ideje négy félév. A sza- juk, akik alapképzésben vagy főiskolai
kon okleveles teológus (Master in képzésben már diplomát szereztek. A
Theology) szakképzettség szerezhető. képzés célja: a gospel ének-zene műveA képzés során öt szakirány közül le- lésére és vezetésére alkalmas és kész
het választani:
szakemberek képzése. A szakon
– gyülekezeti lelkipásztor szakirányra gospelzenész szakképzettség szerezazok jelentkezését várjuk, akik élethi- hető. A képzés ideje négy félév.
vatásként szeretnének klasszikus lelkiA gyülekezeti bibliaköri tanító
pásztori feladatokat ellátva szolgálni. képzési program célja, hogy felkészítA szakirány célja a hallgatók felkészí- se/továbbképezze a gyülekezetek tatése az eredményes gyülekezeti lelki- nítói szolgálatban fáradozó munkásait
pásztori és közegyházi szolgálat vég- elsősorban a bibliaértelmezés-bibliatazésére.
nítás, a valláspedagógia és a vallások– a missziológia szakirány célja a hall- tatás módszertana területén. A képzés
gatók felkészítése az egyház/gyüleke- hallgatói jogviszonyban és jogviszony
zet missziói munkájában való részvé- nélkül is végezhető. E programra éretttelre, annak szervezésére, irányítására. ségi nélkül is lehet jelentkezni, a jelentKiemelt figyelemmel az evangelizáci- kezés alsó korhatára 16 év.
ós, a bibliaköri és közösségépítő szolA gyülekezeti munkás képzési
gálatokra.
program célja, hogy olyan speciális
– a vallásismereti szakirány célja a bibliai ismeretek elsajátítására adjon
hallgatók felkészítése az egyhá- lehetőséget, amelyek a képzésben
zak/gyülekezetek felekezet- és vallás- részt vevő hallgatók, gyülekezeti
közi párbeszédében való részvételére, elöljárók, diakónusok, presbiterek és
annak szervezésére, irányítására, a hit- a gyülekezeti élet más szolgálati teoktató munka gyülekezeti és azon kí- rületein munkálkodók érdeklődésévüli végzésére.
nek megfelelnek, szolgálatukat tá– a társadalmi szolgálat szakirány cél- mogatják.
ja a hallgatók felkészítése az 1/2000
A Gospel Stúdió képzési progSzCsM rendelet szerinti szociális mun- ramra azok jelentkezést várjuk, akik
kakörök betöltésére, kiemelten a men- zenei tanulmányaikat nem iskolarendtálhigiénés és az intézményvezetői fel- szerű képzési keretek között szeretnék
adatok eredményes ellátására. Felké- folytatni. A Stúdió képzésében választszít az egyház/gyülekezet társadalmi, ható hangszerek: zongora, gitár, baszszociális szolgálatában való részvétel- szusgitár, dob, fúvós hangszerek,
re, annak szervezésére, irányítására.
ének. E programra érettségi nélkül is
– az egyházzenész szakirány célja a lehet jelentkezni, a jelentkezés alsó
hallgatók felkészítése az egyház/gyü- korhatára 16 év.
lekezet zenei életének összefogására,
Jelentkezési határidő: 2012. április
irányítására, az egyházi/gyülekezeti 30. A jelentkezési lap letölthető intézzenei kultúrában a teológiai szem- ményünk honlapjáról (www.bta.hu)
pontok érvényesítésére.
vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelKántor alapképzési szakon a kép- hető (1068 Budapest, Benczúr u. 31.;
zési idő hat félév, kántor szakképzett- e-mail: tanulmanyi@bta.hu, tel.: 06-20ség szerezhető.
886-0846).
A hagyományos egyházzenei képzési
Dr. Almási Tibor
irányt azoknak ajánljuk, akik szakszerektor

