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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. szeptember 16.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

CVI. ÉVF. 38. SZÁM

Kocsmából imaház Csongrádon

Isten iránti hálával gyűlt össze a
kis csongrádi baptista közösség
2012. augusztus 26-án, hogy használatba vegye azt a kocsmaépületet,
mely az elkövetkezendő időkben
baptista imaház néven válik ismertté. Sokan anyagi áldozatukkal járultak hozzá ahhoz, hogy ez a terv

megvalósulhasson. Az utolsó napokban a gyülekezet tagjain kívül barátkozók,
családtagok és ismerősök
jöttek
össze, hogy 26-án
ünnepélyes keretek között használatba vehessük a
háromszintes
épületet, melynek
egyelőre az alsó
szintjét használjuk, ahol kb. 100 ülőhely rendezhető
be. Még sok áldozatra és tennivalóra
lesz szükség, de immár nem kell bérelni helyiséget, és bármikor a rendelkezésünkre áll ez az épület. Istené a dicsőség, és köszönet minden
adományozó gyülekezetnek és testvérnek! (Folytatás a következő oldalon)

Tázlár élni akar
„A történelem butaság.” Henry
Ford fogalmazta meg ezt a kétes értékű mondatot. Alig hiszem, hogy
önmaga is egyetértett volna vele, főként, ha az általa alapított, és mára
felfoghatatlan magasságokba ívelő
iparág múltját, jelenét és várható jövőjét van alkalma valahonnan figyelni. Mindenesetre a történelem,
ha nem is butaság, de igen szubjektív. Annyi módon szemléljük, értelmezzük, ahányan vagyunk, ahogyan az érzelmeink és ismereteink
alapján módunkban van megítélni.
Az is kérdés lehet valakiben, hogy
mitől (hány év kell hozzá) számít
valami történelemnek, vagy csak
történetek, történések sokaságának?

Filippibeliekhez
írt levél 4,4

Száz év, ezer év az, amiről már beszélni érdemes? Nem tudom. De
annyi mindent nem tudok még ezen
kívül, hogy ez fel sem tűnik... Egyvalamiben vagyok egészen biztos:
amikor áldásokat kell számba venni,
akkor van értelme akár egy évre is
visszatekinteni; ezt szeretném most
megtenni néhány gondolat erejéig!
2011. augusztus végén költöztünk Tázlárra, a Kiskunság közepe
táján fekvő apró faluba. Úgy írtam:
„fekvő”, de ez nem jelenti, hogy alvó is! Valaki egyszer az itt élő emberekkel kapcsolatban a kitartásukra,
életrevalóságukra és építő kedvükre
utalva így fogalmazott: „hitből és
homokból”. (Folytatás a 280. oldalon)

Életünkben akkora helyet
kap Isten, amekkora
helyet adunk az örömnek. Nem hiszünk jobban
Istenben, mint az örömben. (Louis Evely)

Baptista médianap
Október 6-án, szombaton 10–13ig az MBE kommunikációs osztálya
médianapot szervez a Wesselényi
utcai baptista imaház alagsorában.
A találkozó programjának első
felében a résztvevők megismerhetik
az egyház kommunikációs munkáját és munkatársait, jövőbeli terveit
és a bekapcsolódás lehetőségeit egy
interaktív fórum keretében. A program második felében a következő
workshopok (műhely) segítik a
szakmailag megalapozott médiamunkát: Hírírás és hírszerkesztés
(Zentai László szóvivő), Sajtófotózás
(Fehér Bertalan fotós) és Facebook a
misszióban (Csapó Szilvia, ezazanap).
Hívjuk és várjuk a gyülekezeti
tudósítókat és sajtófelelősöket, a
médiában dolgozókat vagy erre a
pályára készülőket, valamint mindenkit, aki egyházunk kommunikációs szolgálata iránt érdeklődik.
Hívjuk és várjuk azokat, akik önkéntesként örömmel részt vennének ebben a szolgálatban.
A médianap minél jobb előkészítése érdekében kérjük, hogy
előzetes jelentkezést a kommunikacio@baptist.hu e-mail címre
küldjünk szeptember 23-ig.

Az új baptista Áhítat elé
Külsejében és tartalmában egyaránt megújul Áhítat című kiadványunk 2013 januárjától. Egyik formai változás, hogy az utóbbi években jellemzőnél hosszabb (de nem
túl hosszú) napi igeszakaszból egy
kulcs igevers kiírva is megjelenik,
segítve annak azonnali elolvasását.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Szeptember 22-én 10–14-ig a
Baptista Szociális Kerekasztal őszi
konferenciáját a József utcai baptista imaházban (József utca 12.)
tartjuk. Témája: Egyház a szociálpolitikában – merre tartunk? Az
előadásokat illetékes vezetők és
szakemberek tolmácsolásában hallhatjuk. Bemutatkozik az egyház
szociális szaktitkára. A BSzSz szakmai munkájának keretei. Családok
helyzetének javítása a kormányzat
szándékában, tervezett irányok, lehetőségek, támogatások 2013-tól a
civilek társadalmi szerepvállalásának erősítése érdekében. A 2012. évben elszalasztott pályázati lehetőségek. Változások az ágazatban és a
finanszírozásban 2013-tól. Jelentkezni a baptiszoc@hotmail.com
e-mail címen vagy a 20/886-8582 telefonszámon lehet. Az érdeklődőket
szeretettel várjuk. (A Baptista Szociális Kerekasztal munkatársai)
 Szeptember 29-én 10–16-ig regionális gyülekezetimunkás-találkozóra (GyMT) kerül sor az ócsai
baptista imaházban (Ócsa, Kiss Ernő u. 14.). Délelőtt Beke László (Tázlár) Az Úr gyülekezetében szolgáló
lelkimunkások szexuális kísértései,
tekintettel korunk legjellemzőbb kísértéseire címmel tart előadást. Délután pedig Újvári Ferenc (József u.)
Mai vezetési stratégiák a baptista
gyülekezet életében című előadását
hallhatják az érdeklődők. Mindkét
előadást kérdések és megvitatás
követi. Hívunk és várunk minden
felelősséget viselő testvért! Az érkezők létszámát szeptember 24-ig
jelezzük a vendégfogadó gyülekezetnél! Lukács Tamás ügyintéző
lelkipásztor: ltg952@gmail.com,
mobil: 06-20-886-0500.
 Október 6-án, szombaton idén
második alkalommal (összesen
ötödször) rendezik meg a Baptista
Ifjúsági Országos Labdarúgó Kupát, azaz a BIOLK-ot a Budapest Soroksári út 79–91. (Beöthy utca) szám
alatti sportpályán. Várják a tornára
olyan gyülekezetek jelentkezését,
akik ki tudnak állítani egy csapatot
26 éven aluli baptista fiúkból, férfiakból (két túlkoros lehet a csapatban)! Jelentkezni szeptember 23-ig
lehet a +36207705613 baptifonon, és
a kanti710@gmail.com e-mail címen. További részletek: www.facebook.com/baptifoci (Kántor Barnabás).

2012. szeptember 16.
Kocsmából imaház Csongrádon – (folytatás a címoldalról)
Az ünnepi alkalmat Giricz László tehetik és tegyék emlékezetessé a
gyülekezetvezető, -plántáló testvé- Hunyadi tér 6. szám alatti épület
rünk nyitotta meg néhány gondo- minden zugát!
latban kifejezve mindannyiunk háAz igehirdetés után még Nagy
láját, és elmondva azt, hogyan is Tibor testvér adott hangot örömének
jutottunk el eddig az örvendetes és hálájának. Testvérünk rendszenapig. Majd sor került az ünnepi resen kijár szombatonként a helyi
igehirdetésre Pátkai Béla lelkipász- piacra, hogy ott Bibliákat, evangétor részéről, aki hangsúlyozta, hogy liumi könyveket osztogasson az érez a ház az Isten háza! Tulajdonosa deklődőknek, és bizonyságot temaga a Mindenható Isten, és ezt so- gyen hitéről és az Úr Jézusban való
ha ne felejtsük el! Ebben a házban öröméről!
viselkedésünk, öltözködésünk, beLegyen az Úr Jézus Krisztus lelszédünk, az ige hirdetése és minden külete jellemző mindannyiunkra,
szolgálatunk ennek megfelelő le- akiről a Szentírás ezt jegyzi föl: „A
gyen! Többször elhangzott a 2Móz te házad iránti érzett féltő szeretet
20,24: „Elmegyek hozzád, és megálda- emészt engem.” (Jn 2,17)
lak minden szent helyen, ahol emlékezeAz új imaház címe: 6640 Csongtessé teszem a nevemet.” Lelki meg- rád, Hunyadi tér 6.
újulások, megtérések, imameghallPátkai Béla
gatások, Istent dicsőítő szolgálatok
lelkipásztor

Gyermek és ifjúsági napközis hét Bonyhádon

Munkatársak és üdülők nem teljes létszámban
Kora tavasz óta készültünk arra, lőt fogadhattunk a bonyhádi imaházhogy 2012. július. 29 – augusztus 3-ig ban és annak területén. A hét lezárását
rászoruló gyermekeket üdültessünk. követő vasárnap mindkét gyülekezetKerestük a kapcsolatot elsősorban ben jelentek meg fiatalok, akiket megnem közösségünkhöz tartozó csalá- érintett az Úr Jézus szeretete, melyet
dokkal. Az volt a cél, hogy esetleg fele igyekeztünk mi is továbbadni feléjük.
az üdülőknek legyen két kis gyüleke- Mindennap volt énektanulás, tanítás
zetünkből (Bonyhád, Váralja) való. Az és csoportos átbeszélgetése a napi téidő teltével, amit a végső névsor is bi- máknak (Engedelmesség – kire hallzonyít, ez a tervünk és vágyunk való- gatsz? Jutalom – milyen elvárásaid
ra vált! Hála legyen a mi Urunknak! vannak? Feladat – hajlandó vagy teljeTöbbet is kaptunk, hiszen nem csupán síteni?). Az aktivitás és a jó hangulat
általános iskolás gyermekek jelentkez- nemcsak a sport, a játék és a kézműves
tek, hanem középiskolások is. Lelke- foglalkozás alkalmából volt tapasztalsen készültünk arra, hogy egy ifjúsági ható, hanem a bibliai témák hallgatása
csoporttal is foglalkozzunk. Nagy és átbeszélgetése során is! Hisszük,
öröm volt tapasztalni azt is, hogy szin- hogy munkánk nem volt hiábavaló az
te egy emberként sorakozott föl a két Úrban, és a jövőben sem lesz az! „A hit
gyülekezet középkorú tagsága a szol- is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagálathoz, az idősebbek pedig az ima- gában.” (Jak 2,17)
szolgálathoz. Az Úr nagyon megálPátkai Béla
dotta munkánkat, és összesen 27 üdülelkipásztor
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Imaházmegnyitó a Debrecen,
pacikerti misszióállomáson

Lánchíd-díjat kapott
Kroó Norbert
Martonyi János külügyminiszter
Sebestyén Márta népdalénekesnek,
Oplatka András írónak és Kroó Norbert fizikusnak, a Magyar Tudományos
Akadémia volt alelnökének adta át a
Magyarország Nemzetközi Kapcsolataiért elismerést, vagyis a Lánchíd-díjat
2012. augusztus 31-én a Külügyminisztériumban.

Sok-sok munka után Isten kegyelméből 2012. július 8-án a Pacikertben
megtörténhetett az imaház ünnepélyes megnyitása.
Talán az idei nyár legforróbb délutánja volt, de a paciak és a gyülekezet
tagjai közül is szép számmal voltunk
jelen. Az imaházba történő belépés
előtt Bereczki Lajos lelkipásztor testvér
köszöntötte az egybegyűlteket, majd
elénekeltük Ráduly Emil testvér imaházmegnyitóra komponált énekét: „Isten háza készen áll...”
Mészáros Kornél főtitkár testvér igei
gondolatai után ő és dr. Pósán László országgyűlési képviselő végezték el a
szalag ünnepélyes átvágását.
Az imaterem zsúfolásig megtelt,
még az előtérben és az udvaron is volt,
aki helyet foglalt.
A zenei szolgálatot Bazsa Attila és
fiatal zenés csapata vezette.
Az eddig megtett útra Bereczki
testvér tekintett vissza.
Az igét Mészáros Kornél testvér
hirdette. Gondolatai a 62. zsoltár versei
köré csoportosultak: „Csak Istennél
csendesül el lelkem...” Megkapó párhuzamot vont a romokból felépült
imaház és az ember lelke között. A paci épület valóban egy romos épületből
és talán még romosabb környezetből
született újjá. Nekünk, embereknek is
megvan a lehetőségünk arra, hogy Isten a romokból felépítse hívő életünket. Az imaház ajtaján belépő emberek
egy másik ajtón át egyúttal beléphetnek Jézus kegyelmébe. Így megvalósulhatnak a zsoltáríró szavai.
Dr. Pósán László köszöntésében kifejezte örömét, miszerint városszerte
lehet tapasztalni, hogy új egyházi közösségek alakulnak, új templomok
épülnek.
Bagi Csaba miszióállomás-vezető
testvérünk visszatekintésében el-

mondta, hogyan kapta Istentől elhívását erre a szolgálatra, és hogyan
tapasztalta meg az Úr vezetését egészen a mai napig. De előre kell látni
– mondta –, nem maradhatunk a
mában. Most, hogy az építkezés fizikai része véget ért, plántálni kell!
Nemcsak virágokat, hanem elsősorban lelkeket. Jó alkalom erre a következő héten tartandó missziós hét,
amelyre minden korosztály számára
szóló változatos programokkal készültek testvéreink.
A megnyitó alkalmat Kiss István diakónus testvér imádsága, majd az énekes testvérek szolgálata zárta.
Isten áldását kívánjuk a missziós
állomás szolgálattevőire és tagjaira!
Kövesdi Anikó

Fontos napok
 1912. szeptember 24. 100 éve
X. Pius pápa „szakszervezeti enciklikájában” (Singulari quadam caritate)
megértést kért a munkások érdekében. Ám az is egyértelmű soraiból,
hogy szimpátiáját kizárólag a római
katolikus munkásegyesületek iránt
érezte.
 1912. szeptember 28. 100 éve
nyitottak a Nyírségben egy keskeny nyomközű 26 km-es vasútvonalat Kisvárda–Nyírbakta között
(ma Baktalórántháza). Drámai esemény fűződik a vonalhoz. Anarcs
községnél, a negyvenes évek végén, halálos balesetet szenvedett
egy nagyhangú, istenfélőket provokáló férfi.
Összeállította:
Szebeni Olivér

Martonyi János szerint Magyarországnak ma sokkal nagyobb
szüksége van a díjazottak és a hozzájuk hasonlók lelkiismeretes tevékenységére, mint korábban bármikor. Arról beszélt, a díjazottak nem
az adott kormányt védik, nem folytatnak propagandát, csak tisztességesen megpróbálják elmondani,
megmagyarázni az igazságot.
Sebestyén Márta Magyarország
és a magyar kultúra világszintű elismertségének
erősítésében
betöltött szerepéért, Kroó
Norbert akadémikus a
magyar tudományos
diplomácia
területén és a
magyar tud o m á n y
nemzetközi
hírnevének
növeléséért kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, míg Oplatka András író, újságíró Svájc és Magyarország kapcsolatainak ápolásában, valamint a Magyarországról alkotott
kép javításáért kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréséül kapta meg a Lánchíd-díjat.
A Lánchíd-díjat, hivatalos nevén
a Magyarország Nemzetközi Kapcsolataiért elismerést a külügyminiszter évente augusztus 24-éhez, a
Lánchíd 1842. évi alapkőletételének
évfordulójához kötődve három
olyan személyiségnek adja át, aki a
magyar külkapcsolatok ápolásában,
fejlesztésében, valamint az euroatlanti integráció elmélyítésében kiemelkedő tevékenységet végez.
A kitüntetettek oklevelet és az
Erőss Ildikó szobrászművész tervezte bronz kisplasztikát vehették át.
kultura.hu
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Tíz év után újra gyermektábor Szokolyán

Istennek hála, a gyülekezet
nagy örömére az idei nyáron –
tíz év szünet után – július 30. és
augusztus 5. között napközben
ismét gyerekektől volt hangos az
imaház. Húsz – négy és tizennégy év közötti – résztvevő nézhette, tanulhatta és játszhatta végig József történetét.
Tanév elején még „csak” négy
gyermekkel kezdtük a bibliakört,
de az év végére tizenkét gyermekkel fejezhettük be. Sok gyermek jön úgy délelőttönként a
bibliakörbe, hogy szüleik hozzákviszik őket, de a gyülekezetbe ők
nem járnak. Isten a szívünkre helyezte ezeket a családokat, akiket
jelenleg a gyermekeken keresztül
lehet elérni az evangéliummal.
Ezért kezdtünk már jó előre készülődni a nyári tábort illetően.
Sokat imádkoztunk érte, és
sok helyről kaptunk segítséget a
tábor megszervezéséhez, lebonyolításához. Július 30. és augusztus 5. között egy hetet töltöttünk együtt a gyermekekkel.
Délelőtt kilenctől délután fél ötig
tartottak a programok, játékok.
Mi minden reggel imádsággal, áhítattal Isten előtt kezdtünk, az ő Lelkével és erejével
feltöltekezve. Kellett is az erő és
energia, mert húsz életerős és aktív gyermeket kellett lekötni, tanítani, foglalkoztatni egész nap.
A korosztály elég széles skálát
ölelt fel, mert négyéves és tizennégy éves gyermekeink is voltak.
A délelőttöket közös énekléssel kezdtük, amit Floch Edit vezetett. Nagyon lelkesen és vidáman
tanulták a régi gyermekénekeket
(Isten alkotta..., Pillangó ha
lehetnék..., Kicsiny kis fényemmel), és mi is örömmel elevenítettük fel ezeket. Ezt követően a
tanítás zajlott: József történetét
(Folytatás a következő oldalon)

2012. szeptember 16.
Tázlár élni akar – (folytatás a címoldalról)
Mindkettőből van elég, kezdődhet hát a munka (persze, nem homokvárat, még inkább nem „légvárakat” akarunk építeni)! Az itt lévő
gyülekezet nagyon is ébren van, ébren is akar maradni, sőt komolyan
véve Jézus Krisztus parancsát: ébreszteni akar sokakat, akik alszanak.
Ez a gyülekezet is „fel tud mutatni”
vagy száz évet a múltjából, de sokkal jobban figyel arra, ami ez után
következik! Ezért vállalta, hogy egy
főállású lelkipásztor vezetésével közösen gondolják végig a múlt eseményeit, és tervezzék Isten Lelke vezetésével a jövőt.
Eltelt tehát egy év, amelyben
(több más mellett) a következő események történtek! A már régebben
létrehozott és „bejáratott” alapítványunk tevékenységét átgondolva,
az eddigieknél jóval célirányosabb
utat jelöltünk ki. Látva és tapasztalva (közösségünkön belül és kívül) a
családok, házasságok egyre látványosabb romlását, az alapítványi
szolgálat ennek megállításában szeretne részt vállalni. Megfelelő szakmai tervezés, előkészítés után a kor
elvárásainak megfelelő színvonalú
honlap (http://egymasra-hangolva.hu), illetve Facebook „jelenléttel”
a háttérben, házaspári wellnesshétvégék, jegyes és jegyességre előkészítő alkalmak szervezésével kezdtük meg a tényleges munkát. Az
eddigi visszajelzések alapján van
értelme folytatni a megkezdett utat!
A helyben végzett munkán túlmenően több gyülekezet ilyen jellegű
meghívásának is eleget tehettünk
(pl. Újpest). Különleges és nagy kihívást jelentő felkérés volt, hogy az
erdélyi baptista táborban, a Hargitán, ifjúházas héten szolgálhattunk.
Szolgálatunk egy másik, szintén
sok örömet, áldást (és persze munkát) jelentő része a rendszeres kávéházi alkalmak szervezése (AZÚRCAFE, vagyis: Fiatalok Együtt az
Úrban), amely program nemcsak a
helyben élők, hanem mindenki más
számára nyitott. Havonta egy szombat délutáni/esti alkalom, ahol ismert és keresztyén hitű személyek
aktuális és fontos kérdésekben beszélnek munkájukról, hitükről. Eddigi vendégeink között volt: Batiz
András, dr. Csókai András, dr. Kroó
Norbert, Bátor Botond szerzetes.
Szeptemberben egy „évadnyitó”
AZÚRCAFE ifjúsági konferenciával
kezdünk, ahol Pintér Béla a dicsőítés
lényegéről, megvalósításáról tanít
bennünket. Természetesen a gyüle-

kezet sportpályáján és játszóterén
egész nap vidám hangulatú programok várnak minden kedves családot szeptember 15-én.
Gyülekezeti életünk, létszámából
adódóan is családias jellegű. Figyelmes szeretettel igyekszünk lenni
minden korosztály felé, keresve, kihez hogyan tudjuk közel vinni
Krisztus szeretetét. A közelmúlt
egyik szép eseménye volt, amikor
egy népes családból három házaspár
egy napon ünnepelte házassági évfordulóját: volt, aki harminc (Kiss
István és Adrien), tíz (Révész Balázs és
Anett), illetve három (Kiss Gábor és
Marika) évért adott hálát a Kegyelem
Istenének. Hálásak vagyunk az idős,
de fiatal szívű testvéreinkért. Hálásak vagyunk a folyton gyarapodó
számú gyerekseregért, akik egyfajta
módon a jövő lehetőségeit is megalapozzák. Folyton hálát kell adnunk azokért, akik az ének-zenei
szolgálatokat, a szervezés feladatait,
gyermekeink tanítását, vagy a játszótéri gyermekszolgálat terheit
egész évben hordozzák, de azokért
is, akiken a szépen karbantartott
sportpálya, játszótér, a tisztán tartott
imaház, a jól működő technika,
vagy éppen az internetes jelenlét áll
vagy bukik; de nem bukik! Örülünk
és hálásak vagyunk azokért a látogatókért is, akik rendszeresen ott
vannak az alkalmainkon. Nincs felesleges személy! Mindenki azzal
gazdagítja Isten tázlári népét, amit
kegyelemből kapott! Isten legyen
mindezért áldott!
Gyülekezetünk honlapjának címe: http://tazlarbaptista.hu.
Beke László
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Angoltábor Nyírmeggyesen
(2012. augusztus 21–25.)

Az ország keleti részében elhelyezkedő Nyírmeggyesen baptista gyülekezetünk kevés létszámmal működik
már évtizedek óta. Faluközösségünkben fontos szerepe van az emberek
életében a hitnek. Mi is fontosnak tartjuk, hogy ez már fiatal gyermekkortól
jelen legyen az életükben. Ezért gyülekezetünk már második éve rendezte
meg az angoltábort az Út a Reményhez Alapítvány segítségével a faluban
és a környéken élő kisiskolások számára.
Célunk az volt, hogy az angol nyelvet megszerettessük a gyerekekkel,
közben lehetőségünk nyílt Istenről beszélni az énekekben és a nyelvórákon.
Az angoltábor öt napon keresztül
tartott, amit az Út a Reményhez Alapítvány munkatársai, tanárai vezettek,

A ragaszkodásról
Furcsa emberi tulajdonság a ragaszkodás. Ha távolról nézzük a
másik ember ragaszkodását, az mindig ostobának és értelmetlennek tetszik számunkra. Mi magunk mégis
ragaszkodunk pillanatokhoz, eseményekhez, gondolatokhoz, eszmékhez és hithez. Ezek a ragaszkodások sokszor felemésztik minden
erőnket. Az ember minél idősebb
lesz, annál több mindenhez ragaszkodik, hogy út közben valahogy el
ne veszítse saját magát. Minél több
mindenhez ragaszkodunk már-már
rigolyásan, akkor tudjuk a legélesebben, hogy nem kell szinte semmihez. De szabad tudnunk, hogy csak
kettőhöz lehet ragaszkodni: a feladatunkhoz és Istenhez. Ráadásul a küldetésünk, ami elvezet hozzá.
Vas Ferenc

akik Angliából, Amerikából és Ausztráliából érkeztek. Az ő munkájukat
helyi tolmácsok segítették. Az anyanyelvi munkatársak jól felkészült szervezett programokkal színesítették a
gyerekek napjait a tábor ideje alatt.
Reggelenként a vezetők imaáhítatban kértek áldást a nap folyamán történő eseményekre. A gyerekek megérkezésekor zenés-játékos reggeli tornával és a gyerekek vidámságával telt
meg a tárbornak otthont adó Nyírmeggyesi Általános Iskola aulája. Ezután a gyerekek közös angol bibliaórán vehettek részt, ahol angol énekeket tanulhattak és az anyanyelvű
tanároktól Jézus Krisztus életéről angolul hallhattak. A tízórai elfogyasztása után az angol nyelvórák kezdődtek
korcsoportonként. Ezeken az órákon
játékosan, az angol, amerikai és ausztrál kultúra és történetek megismertetésével gyakorolhatták az angol nyelvet. A gyerekek kérdezhettek angolul,
amire természetesen angol választ
kaptak. Az ebéd elfogyasztása után a
tábor résztvevői angol és amerikai
sportokat próbálhattak ki és sportos
vetélkedőket
játszhattak.
Nyírmeggyesi Baptista Gyülekezetünk
minden tagja nagy erőfeszítéssel munkálkodott azon, hogy az étkeztetés
gördülékenyen történjen, amit szívből
és nagy szeretettel végeztek.
Hisszük, hogy a tábor ideje alatt elhintett igemagvak a gyermekek felnövekvő életét meghatározzák. Istenünk
áldását kívánjuk és köszönetünket
nyilvánítjuk ki a szülőknek, a falu és
az iskola vezetőinek, hogy e tábor
megszervezését engedélyezték és támogatták. Bízunk benne, hogy közös
erővel a következő évben újra megszervezhetjük az angoltábort Nyírmeggyesen.
Mózes Attila

(Folytatás az előző oldalról)
vettük nap mint nap. Az aznapi
történetet utána korosztályonként csoportfoglalkozás keretein
belül próbáltuk elmélyíteni,
(drámajáték, beszélgetés) és
megbeszélni. A finom ebéd után
Révész Orsolya vezetésével kézműves foglalkozásokon készíthettek a gyerekek különleges és
szép dolgokat. Sorverseny, arcfestés, bújócska, labdarúgás és
még sorolhatnám, mennyi mindennel tölthették a napot a gyermekek. Uzsonna után énekléssel
és az aznap hallottak-tanultak
rövid ismétlésével zártuk a napot. Vasárnap a gyülekezet és a
szülők előtt próbáltuk megjeleníteni József történetét egy színdarab keretein belül.
Mi nagyon jól éreztük magunkat ennyi gyermek között. Őszinteségük, hitük sokszor elgondolkodtatott minket. Nem hiába
mondta Jézus, hogy amíg nem leszünk olyanok, mint a gyermekek...
Hisszük, hogy Isten megáldja
azokat a magokat, amelyeket a
gyermekek szívébe szórtunk a
hét folyamán. Mindenért Neki
adunk hálát.
(További képek és beszámoló
a szokolyaibaptista.hu oldalon.)
Révészné Fülöp Alíz

Fonyódi visszhang
„...Az idei év egyik legjobb döntése volt, hogy igent mondtam a
Liszinek, amikor meghívott a
drámára. Még a tábor előtt bizonytalan voltam, meg nem is akartam
egész héten ott lenni, csak emiatt
mentem már hétfőn. Szidtam is
magam, hogy hogy lehetek ennyire
meggondolatlan, hogy csak úgy
bevállaltam. Aztán az első próbától
kezdve számomra nem volt kérdés,
hogy jól tettem-e. És az előadás után
meg csak megköszönni tudtam
Istennek, hogy lehetővé tette, hogy
része lehessek ennek a nagyszerű
dolognak. Még most is összeszorul
a szívem, ha erre gondolok. És így
két hét után meg azt tudom mondani, hogy számomra ez adta meg a
tábor értelmét.”
Aliz
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Élõben
jelentkezünk!
Baptista iskolák:
fenntartóváltás szociális
érzékenységbõl
és felelõsségvállalásból

A Baptista Szeretetszolgálat 30
oktatási intézmény (tagintézményekkel együtt összesen 43) –
óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok – fenntartójává vált
összesen 10 megye 40 településén
2012. szeptember 1-jétől. A fenntartóváltás folyamata minden intézmény esetében teljes körűen
lezárult, az illetékes kormányhivatalok a fenntartó részére határidőre megküldték a működési engedélyeket. A baptista fenntartásba került oktatási intézmények
korábban önkormányzati és alapítványi háttérrel működtek.
Oktatási intézményeinkkel kapcsolatos bővebb információt Paróczi
Zsolt (oktatási szaktitkár, +3620/411-1096) vagy Révész Szilvia
(BSZA kommunikációs igazgató,
+36-20/886-3752) tud adni.
Kérjük az Urat, hogy adjon elegendő hitoktatót, akik a most kezdődő bibliaismeretet tanítani fogják!
Kérjük az Urat, hogy az iskoláink
környezetében lévő gyülekezeteink
olyan gyümölcsöző kapcsolatokat
tudjanak kialakítani a pedagógusokkal, a gyermekekkel és szüleikkel, hogy minél eredményesebben
kihasználhassák a misszióra adódó
lehetőségeket!
MBE Kommunikációs Osztály

2012. szeptember 16.

Teremtés kontra evolúció 3. rész
Az evolúcióelméletnek már a kiindulópontja is problémás. Hogyan jött
létre az élettelen anyagból az élő? Ha
feltételezzük, hogy valamilyen módon
létrejött az élő anyag, akkor is rengeteg
problémánk van ezzel az elmélettel.
Hogyan fejlődött tovább az élő anyag
bonyolultabb élő szervezetekké? Erre
a kérdésre Darwin, aki az evolúcióelmélet kitalálója és nagy atyja volt, a
természetes kiválasztódás ötletével állt
elő. Ő maga tett egy kijelentést, amely
így szól: „Ha be lehetne bizonyítani,
hogy létezett olyan bonyolult szerv,
mely nem jöhetett létre számos apró,
egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne.”
Darwin óta a biokémia számos bizonyítékot hozott arra, vannak ilyen
szervek. Van néhány olyan baktérium,
amelyet ha megvizsgálunk, akkor maga Darwin definíciója szerint meg lehet dönteni saját evolúcióelméletét.
Vannak olyan baktériumok, amelyeknek ostora van, és ezeket úgy használják közlekedésre, mint egy propellert.
Ilyen a coli baktérium is. Egyértelműen megállapították, hogy ez nem
jöhetett létre korábbi szervek apró
módosulása révén. Már a coli baktérium értelmes vizsgálata is megdönti az evolúció elméletét. Akkor még
nem is beszéltünk sokkal összetettebb, bonyolult szervről – mint például az emberi szem –, amit ugyanígy
meg lehet vizsgálni, és ami megdöntené ezt az elméletet. Ma már a nem
hívő biokémikusok is egyértelműen
állítják, hogy az evolúcióelmélet képtelen magyarázatot adni az élet molekuláris alapjaira. Az a megdöbbentő,
hogy az evolúció rengeteg problémája
ellenére mégis mennyien hisznek ebben. Pedig az evolúció nem tudomány, sohasem volt az. Az más kérdés, hogy az iskolában úgy tanítják,
mintha az lenne. Azért nem tudomány, mert nem lehet bizonyítani,
csak hinni lehet benne.
Nagyobb hit kell az evolúcióhoz,
mint a teremtéshez
Az evolúció elfogadásához nagyobb hit kell, mint a teremtésben való hithez. Azért, mert míg a teremtésnél csak a teremtő létezésében kell
hinni, addig az evolúciónál legalább
három dologban. Először is hinni kell,
hogy a semmiből valami keletkezett,
csak úgy. Másodszor hinni kell, hogy
az élettelen anyagból élő keletkezett,
csak úgy. Harmadszor hinni kell, hogy
az egyszerű élő anyagból valahogyan
ember keletkezett, csak úgy. Nagyon

sok ember ezekbe bele sem gondol.
Csak elhiszi, amit tanítottak neki az iskolában. A modern biokémia azonban
nemcsak megcáfolja az evolúciót, hanem továbbmegy, és azt állítja, hogy az
élő szervezetek vizsgálata során egyértelműen felismerhetők az értelmes tervezés jelei. Az élő szervezetek fantasztikus rendezettsége egyértelműen értelmes tervezőre utal. Például ha a
DNS hatalmas mennyiségű információit megvizsgáljuk az informatika alaptörvénye szerint, ez csak tudatos tevékenység eredménye lehet. Ahogy a tudomány egyre jobban megismeri az
élő szervezetek működését, egyre több
bizonyítékát fedezi fel a teremtőnek.
Akár a távcsőbe nézünk, akár a mikroszkópba, mindenhol megtaláljuk Isten
keze nyomát. Ezért mondta Pál apostol, hogy akárhova nézünk a világban,
a teremtett világ minden alkotásán ott
van Isten ujjlenyomata. Azonban az
ember ahelyett, hogy ezen felismerés
után levonná a következtetést, még inkább elfordul tőle. Miért? Mert ha elismerné, hogy van Isten, akkor többé
már nem élhetne a saját tetszése szerint, mert meg kellene hallgatnia, hogy
vajon a teremtő mit mond. Pedig ez
volna a logikus választás, hiszen amikor veszünk valamilyen elektronikai
cikket, először elolvassuk a használati
utasítást, hogy megfelelően tudjuk azt
használni. Hasonlóképpen, ha az ember egy teremtmény, akkor nem kellene megkérdezni az alkotóját arról,
hogy mi a használati utasítása? Hogyan működik az ember? És hogyan
tud úgy működni, hogy boldog lehessen, szerethessen, és ne menjenek
tönkre a kapcsolatai? Az az igazság,
hogy mi emberek a saját életünket a
használati utasításunk nélkül éljük.
Úgy élünk, hogy nem is tudjuk, hogyan kellene. Úgy születünk, hogy
nem ismerjük az élet mikéntjét. A környezetünkből átveszünk magatartásformákat azzal kapcsolatban, hogy mit
tartsunk a jóról, a rosszról, miket csináljunk, mik legyenek a céljaink. Pedig
ha az ember nem ismeri pontosan a saját életére vonatkozó isteni tervet, akkor biztos, hogy elrontja az életét.
Drága testvérem! Isten nemcsak a
világ teremtője, de fenntartója is. Te az
ő csodálatos alkotása vagy. Az ő ujjlenyomata a te életeden is ott van. Ismer
téged, és tudja, hogyan lehetne teljesebb az életed. Fogadd el az ő tanácsait, akkor boldog, megelégedett lesz az
életed!
Durkó Anett
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Czeglédi Tiborné (Torma Anna) (1935–2012)
Czeglédi Tibor lelkipásztor
özvegye, Annuska testvérünk augusztus 13-án kapta
Urától a hazahívó szót. Utolsó hónapjait a
kiskőrösi szeretetházban, a
Filadelfia Idősek Otthonában töltötte. Itt kapott szakszerű és
gondos ellátást a testében elhatalmasodó betegség miatti gyengeségében.
Annuska testvérünk a földműveléssel foglalkozó Torma András és
Gere Julianna házasságából született második gyermekként Szigetszentmiklóson 1935. március 4-én.
Szülei az első hívők között lettek a
helyi gyülekezet tagjai.
Testvérnőnk hetvenhét évet kapott Istentől a földi életútra.
Nagyon fiatalon, tizenegy évesen adta át életét Krisztusnak, és
Bretz Vilmos lelkipásztor által 1946.
május 26-án bemerítkezett és a
szigetszentmiklósi gyülekezet tagjává lett.
Annuska huszonkét éves korában, 1957. szeptember 2-án Újpesten kötött házasságot a fiatal lelkipásztorral, Czeglédi Tiborral, akit a
betegség negyvenhét év házasság
után elragadott mellőle, és azt követően testvérnőnk még nyolc évet
élt özvegységben.
Házasságukból három gyermek
született: Anna, Tibor és Csaba, aki
fiatalon meghalt.
1957-ben, mindjárt a nászútról
indultak első szolgálati helyükre, a
Biharugrai Körzetbe. Férjével a Biharugrai Körzet gyülekezetei után
a csepeli gyülekezetbe kerültek, itt
szolgáltak, közben férje mintegy
három évet polgári foglalkozásban
töltött.
Annuska szerette az Urat és szeretett gyülekezetbe jönni. Bár utóbbi éveiben – ahogy a betegség elhatalmasodott a testében – már csak
nehézséggel tudott eljutni a közös-

ségbe, de szívesen jött, amíg csak
ereje bírta.
Jó kedélyű, humoros testvérünk
volt. Fiatalabb korában írt verseket
is, ebből néhányat leközölt a Békehírnök is. Ahogy a betegség erősödött és kezdte felemészteni szervezete ellenálló képességét, fokozódó
mértékben hangsúlyossá vált, jelszavává lett: „Legyen meg az Úr
akarata!”
Közvetlenül a halála előtti napokban egy látogatás alkalmával
kérdeztük az Úrral való kapcsolatáról, mire egyszerű, komoly szavakkal megfogalmazott válasza
volt: „Készülök az elszámolásra.”
Értettük. Hívői gondolkodásának
értelmes célkitűzése volt ez: Krisztus kegyelmében elrejtőzve, felkészülten kívánt Isten elé állni.
L. T.

Valaki jár a fák hegyén
valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddig utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem
Kányádi Sándor

H I R D E T É S E K
 Kiadó különálló, 30 m2-es,
komfortos lakás 35 000 Ft-ért. Érdeklődni lehet a 06 20 886 0160-as
számon.
 Virágkötőt felveszünk! Érdeklődni lehet a 06 20 886 0157-es
számon.
 Albérletet kínál Hívő diáknak kiadó Budapesten a belvárosban csendes, világos, Körút közeli
minigarzon szépen berendezve. 32
ezer forint havonta + fogyasztásfüggő rezsi. (Új, hőszigetelt nyílászárók.) Számlát adunk. Kéthavi
kaució szükséges. Tel.: 06 20 323
1704, 06 1 276 8528.
 Pedagógus állás A vésztői Jó
Pásztor Keresztyén Általános
Iskola pedagógusokat keres azonnali kezdéssel. Lakhatást tudunk
biztosítani! További információ:
www.eljada.shp.hu. Jelentkezés:
Tóth Barnabás 06-30-852-5451;
magor.barna@gmail.com.
 Budapest központi részén a
Luther Palotában, csendes, zöld
udvarra néző, emeleti, 100 m2-es, 3
szobás, dupla komfortos, korszerűsített lakás eladó. Irányár: 28 M
Ft. Érd.: +36 20/8864226 vagy +36
20/8862546.
 Budapest XXII. kerület
Centrum felé eső, jó közlekedésű
részén, Honfoglalás úti 4-lakásos
társasházban, emeleti, 76 m2-es,
komfortos lakás eladó. Irányár: 30
M Ft. Érd.: +36 20/8864226 vagy
+36 20/8862546.

Krisztoaktivitás
Ha valaki radioaktív tárgyat
megérint, maga is radioaktív lesz.
Ha ez velem történik, és megérintem önt, ön is radioaktívvá válik.
Ha valakit Krisztus megérint,
Krisztoaktív lesz. Ha én Krisztoaktív vagyok, és megérintem önt,
ön is az lesz. A hit sosem a reklámmal, a propagandával terjed, hanem az öröm fertőzése által, amit
az egyik ember átad a másiknak.
(A kölni érsek)
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Ez az a nap! 2012
Az október 20-án, szombaton
16–23 óráig a Papp László Budapest Sportarénában fellépő előadók és vendégek közül néhányat
hadd mutassunk be!
Matt Redman: A Watford városában napvilágot látott Matt
Redmant méltán nevezhetjük
nemcsak Nagy-Britannia egyik
legtermékenyebb zenészének, hanem a világ egyik legsikeresebb
előadóművészének is. A dicsőítésvezetőként, dalszöveg- és könyvíróként megismert Mattnek nem
volt könnyű gyerekkora, hiszen
édesapja öngyilkos lett, mikor ő
még csak hétéves volt. Csak három évvel később kezdte el igazán
megérteni a körülötte zajló dolgokat, de tudta, hogy Isten jó és igaz.
Philip Yancey aktív kalandos
életet él, aki keresztyén témájú
könyvei által vált híressé világszerte. Az amerikai férfi közel harminc szerzeményéből eddig több
mint 14 millió példányt adtak el és
35 nyelvre fordították le őket. Az
atlantai születésű Philip már kiskorában találkozott az evangéliummal és a hittel, de édesapja halála után csalódott a keresztyénségben. Teljesen elferdítették az
istenképét, mindenben csak a fajgyűlöletet és a törvényeskedést
látta, mintha Isten egy rosszalló,
mogorva végrehajtó lenne; a
mennyország pedig egy apró hely,
ahol nagyon kevesen férnek el.
Miközben egyre érettebbé vált,
olyan könyvek kerültek a kezébe,
amik felnyitották a szemét, nevelni kezdték, egy általa addig ismeretlen út felé vonzották.
Jegyár: 2990 Ft/db, csoportos
kedvezménnyel már 2240 Ft/dbtól! Jegyek kaphatók a Kérügma
webáruházban, keresztyén könyvesboltokban, a Ticket Expressz,
Ticketportal és Interticket országos hálózatában, valamint gyülekezeti jegyterjesztőknél.

2012. szeptember 16.

Vágyakozás a csöndre
Évekkel ezelőtt kiollózott kis újságkivágásokra lelek nap mint nap. Apró
gyöngyök, gyönyörűséges gondolatok. Ma is.
„Amióta a televízió nélkülözhetetlen házibarátunkká lépett elő, érzékszerveinket, szokásainkat alaposan megváltoztatta. Elkezdtünk leszokni például a csöndről” – írta
Csoóri Sándor.
De ide emelhetjük József Attila szép
sorát is a Kopogtatás nélkül című verséből: „Nagy csönd a csönd, néked is
szólok”.
Nos, a csöndnek is megvan a maga
szakirodalma.
Mégis, mikor utazunk vagy sétálunk, gyakran a csönd az egyetlen útitárs, s bizony gazdag együttlétet
mondhatunk magunkénak, hacsak
nem jön közbe egy ismerős arc, akinek
magyarázkodnunk kell, hogy éppen
honnan jövünk vagy hogy éppen merre tartunk.
A csönd az egyik legtermékenyebb
időtöltés, ami létezhet az emberrel.
Amikor egymagad lehetsz a tájjal,
egy könyvvel, egy gondolattal.
Bejáró gimnazistaként gyakran
utaztam a csönddel. Máskor izgatottan tartottam magam elé egy-egy nagyobb, méretesebb könyvet, hogy a
vonatba felszállók előtt az tessék, hogy
elfoglalt, magába zárkózott ez a fiú.
Egy-egy rövidebb utazás során rendezni tudtam érzelmeimet, gondolataimat, aznapi teendőimet, de mód nyí-

lott arra is, hogy azokról értekezzek
magamban-magamnak, akikről valami véleményt alakítottam ki, és nem
publikus gondolatok voltak. Így hát
önmagammal minden káros következmény nélkül megoszthattam ezeket a nézeteket.
Milyen csodának számító félórák,
háromnegyed órák voltak ezek?
Ha véletlenül hosszabb, többórás
utak álltak előttem, akkor már izgatottan előkészítettem egy-egy leendő társat: Tennessee Williams egy drámáját,
Gyurkovics Tibor valamelyik hatvanas
években kiadott verseskötetét, vagy az
ószövetségi írások közül Mózes könyveit.
Utóbbiból kis sorokat másoltam át
határidőnaplókba, amiket most nem
mosolygok meg, hanem ma is elfogadhatónak, igaznak hiszek.
Mindezekhez csönd kellett, mint a
lehető legbékésebb útitárs.
Azonban teltek az évek, és a motorizáció tönkretette a csönd utáni vágyakozást.
A kocsi bejött a képbe, és már nem
volt sem rövidebb, sem hosszabb út,
amelynek csöndjébe burkolózhattam.
Egy ilyen utazás alatt nem lehet elmélázni, mert akkor azon vesszük észre
magunkat, hogy már az út helyett az
árokban vagyunk. Vissza kellene újra
térnünk a csönd útjára, ahol azokkal
lehetünk, akik nincsenek ott...
Dr. Nagy Imre

A nagycsaládosok gázártámogatásáról
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium csökkenti a nagycsaládos gázárkedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív terheket. Az új
rendelkezések egyéb változások mellett már nem írják elő a kérelem évenkénti benyújtását sem. Az eljárást egyszerűsítő rendelkezések döntő részben
2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba. A szaktárca a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Egyszerűsítési Programjában foglalt feladatát
teljesíti az új rendelkezések megalkotásával.
Szeptembertől nemcsak az a fogyasztó lesz jogosult a kedvezményre,
aki családi pótlékban részesül és
egyúttal egyetemes szolgáltatási szerződést kötött, hanem az is, aki a családi pótlékban részesülő személlyel egy
háztartásban él és az egyetemes szolgáltatási szerződést maga kötötte.
A kedvezmény a módosítások révén a jövőben – a jogosultsági feltéte-

lek fennállásáig – határozatlan időre
jár. Az új rendelkezések ennek megfelelően már nem írják elő a kérelem
évenkénti benyújtását. A kedvezményezetteknek 2013-tól csak az esetleges változásokat kell bejelenteniük.
A módosítás nyomán 2013 januárjától a kérelem az év során bármikor
benyújtható lesz. A hatályos előírások
ezt csak az év meghatározott szakaszában tették lehetővé. Az idei, átmeneti évben a fogyasztók szeptemberben nyújthatják be a kérelmet.
A nagycsaládos gázárkedvezmény
lényege, hogy az erre jogosultak a jogosultsági feltételekkel nem rendelkező más fogyasztókhoz képest nagyobb
földgázmennyiséget vásárolhatnak
egyetemes szolgáltatási áron. Ez a lehetőség mintegy 320 ezer főt érint, a
változásokkal a nagycsaládosok egyszerűbb eljárásban igényelhetik a kedvezményt.
Forrás: hirkozpont.magyarorszag.hu

