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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. november 18.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Nézd az áldást, nézd meg egyenként!
Október második hete Pécsett

Pécsett a Bokor utcai gyülekezetben
csak úgy peregtek az események, a hét végén egy bensőséges, nagy hálaadással folytatva.
Ruhavásár Kedden és szerdán a
következő két napi, október 11–12-i ruhavásárra készültünk. Volt mit kipakolni, nők és férfiak egyaránt részt vettek a munkában. Gondosan válogatva

kerültek asztalra
és vállfára a különböző fajtájú
színes darabok.
A ruhavásár jó
lehetőséget adott
a környezetünkben lakó emberek megismeréséhez, kapcsolatteremtéshez.
Hálásak
vagyunk az összegyűlt forintokért, amiket a rászorulók megsegítésére fordíthatunk.
Kávéház Október 13-án, szombaton kávéház volt templomunkban,
úgy, ahogy ez a nyári időszakot kivéve
minden hónapban lenni szokott. Kellemes kötetlen hangulatban a kisterembe invitáltuk vendégeinket sokféle
sütemény és tea kíséretében egy tartalmas előadásra és beszélgetésre.
(Folytatás a 347. oldalon)

Újpestiek a Szilágyságban
Budai Lajos lelkipásztor
testvér, egykori újpesti teológus szeretetteljes meghívására az újpesti ének- és
zenekar a Szilágyságba látogatott. Mintegy hatvan
énekes, zenész kelt útra
október 13-án, hogy meglátogassák a szilágysági
baptista történelem két
meghatározó gyülekezetét,
Szilágyballát és Zilahot.
(Folytatás a következő oldalon)

CVI. ÉVF. 47. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Mert Krisztus jó illata vagyunk
Isten dicsőségére mind az üdvözülők,
mind az elkárhozók között: ezeknek a
halál illata halálra, azoknak az élet illata
életre. De ki alkalmas erre?” (2Kor
2,15-16)

A HÉT GONDOLATA
Hívőkként bárhol járunk, bármit
beszélünk, valamit hagyunk magunk után, ami a körülöttünk élők
számára vagy életet vagy pedig
halált fog jelenteni. Ez pedig nemcsak az ő viszonyulásuktól, hanem
a mi hozzáállásunktól is függ.
Vagyis felelősséget ró rájuk és ránk
egyaránt. Világossá kell tennünk az
élet és a halál közti különbséget, ami
már itt a földi létben elkezdődik.
Akivel járunk, annak az illata fog
átjárni, és azt fogjuk terjeszteni.
Nem mindegy, mit hagyunk magunk után. Életünk tettei halálunk
után is beszélnek. A tied miről fog?
(Kiss Zoltán, Erdély)
A HÉT GYAKORLATA
Vedd számba, hol hagytál eddigi
életedben maradandó nyomot! És
hol hagyhatsz még?

A szilágyballai új imaház

Nem lehet maradandó

Az Áhítat új kiadása elé

nyomot hagyni, ha az

Külsejében és tartalmában is
megújul Áhítat című kiadványunk
2013 januárjától. A szerkesztett témasorozatoktól független bibliaolvasó tematika található minden oldal alján, melyet követve két év
alatt a teljes Szentírás elolvasható.
(Megjelenik 2012 decemberében.)

ember mindig lábujjhegyen jár.
(Marion Clifton Blakey)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 November 23-án 19 órakor
kezdődik Tóth Sámuel Csaba zongora diplomahangversenye a Régi Zeneakadémia hangversenytermében (Budapest VI. ker., Vörösmarty u. 35.). A koncert műsora:
Bach: e-moll partita, Beethoven: Eszdúr kvartett (közreműködik Jobbágy
Boglárka hegedűn, Jobbágy Andor
brácsán, Oláh Miklós gordonkán), és
Chopin: h-moll szonáta.
 November 24-én a Budapesti
Baptista Egyházkerület választó
gyűlésére kerül sor az Újpesti Baptista Imaházban (1043 Budapest,
Kassai u. 26.). A 10 órakor kezdődő
alkalmunkon (9.30-tól regisztráció)
sor kerül a Kerületi Tanács éves elnöki és gazdasági beszámolójára, a
kerületi választásokra is. Előadást
tart dr. Almási Tibor, a BTA rektora.
Az alkalomra szeretettel várjuk a
gyülekezetek küldötteit.
 November 24-én 10–16 óráig
Magyar Tudomány Ünnepe a Baptista Teológiai Akadémián. Biblikus
konferencia a Septuagintáról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ és regisztráció: http://
www.bta.hu/tudomany-unnepe
 November 24-én lesz a Vox
Nova baptista férfikar koncertje a
Rákoscsabai Baptista Imaházban 17órakor. Mindenkit szeretettel várunk!

Segítsen, hogy segíthessünk!
„Tudom, hogy az Úr felkarolja a
nyomorultak ügyét, a szegények jogát.”
(Zsolt 140,13)
Kedves Testvérek! Köszönjük
mindazoknak, akik a Békehírnökben
megjelent korábbi felhívásaink
alapján elküldték vagy jelezték – roma testvéreinknek szánt – különféle
adományaikat. Egyre több család
szeretné a kertjét művelni. Várjuk a
felajánlásokat gyümölcsfacsemetékre és bokrokra (málna, ribizli, egres,
szeder stb.), illetve örökzöldekre,
díszcserjékre, rózsatövekre vonatkozóan – őszi vagy tavaszi szállítással. Információ és esetleges egyeztetés e témában: Pálinkás Ibolya, baptifon: 06 20/886-4851 (üzenet hagyható), e-mail: psibolya@gmail.com.
Köszönjük a közreműködést!
„Nem marad örökre elfelejtve a szegény...” (Zsolt 9,19)

2012. november 18.
Újpestiek a Szilágyságban – (folytatás a címoldalról)
nyílt egymás megismerésére, az egymás hite
általi épülésre.
Vasárnap, október
14-én egész nap Zilahon szolgáltak az újpestiek, és Mészáros
Kornél testvér hirdette
az igét. Jó volt látni,
hogy a 300 tagú zilahi
gyülekezet már az imaórán szinte megtöltötte
az imaházat. Sokan
imádkoztunk. Az imáAz énekkar a harangzenekarral együtt énekelte Zilahon:
ra buzdítás szolgálatá„A mennybe’ fenn a trónusnál”
ba Papp Ferenc testvér is
A hatvanszemélyes autóbusz meg- bekapcsolódott. Az igehirdetés mellett
telt Isten szolgálatára kész utasokkal. bemutattuk az újpesti gyülekezet küOdafelé Nagyvárad irányába men- lönböző szolgálati területeit. A gyületünk, választva a hosszabb, de kényel- kezet történetéről Frittmann Zsombor
mesebb utat. Kárpótolt is bennünket a testvér beszélt, de beszámoló hangzott
táj szépsége, amikor átkeltünk a Ki- el a vasárnapi iskolai és az ifjúsági
rályhágón. Zilahon Budai Lajos testvér munkáról, sőt képeket láthattunk a júfogadta az énekkart, majd rövid niusi angoltáborról is.
uzsonnát követően továbbindultunk
Néhány ének a szombat esti progSzilágyballára. Szombaton este ott ramból Zilahon is felhangzott, ezek köszolgált az újpesti ének-zenekar és a zött is említésre méltó Schütz 23. zsoltáharangzenekar Kovács István és Simon ra, amelynek ismétlődő gondolatát –
Norbert karmesterek vezényletével. „Hű Pásztor az Úr, vigyáz ő énrám!” –
Mindnyájunkat elkápráztatott a ki- sokszor megtapasztalt bizonyságtételcsiny település gyönyörű, tágas, új ként énekeltük. Ez jutott eszembe hétimaháza, amely megtelt a gyülekezet főn hajnali egy óra tájban is, amikor
tagjaival és a vendégekkel. Amikor autóbuszunk ismét megállt az újpesti
megzendült az Úr házát betöltő beve- imaház előtt.
zető gyülekezeti ének: „Jöjjetek, vígan
Marosi Nagy Lajos
zengjük el: Isten szeret!”, az orgona
hangjaival kísért lelkes éneklés különös erőt hordozott. Megéreztük benne
az egy Úrhoz és az egy nemzethez tartozás egységének erejét. A 210 tagot
számláló szilágyballai gyülekezetben
ifj. Veress Ernő lelkipásztor volt a házigazda, aki most került a gyülekezet
élére. Az igehirdetés szolgálatát Mészáros Kornél lelkipásztorunk végezte. Az
est folyamán sok énekkari ének, harangzenekari szolgálat, vers és bizonyságtétel örvendeztette meg a
ballaiakat, akik között kémeriek,
szilágyperecsenyiek és más településFúvósaink is közreműködtek
ről odaérkező baptista
testvérek is hallgatták
az Istent dicsérő szolgálatokat. Tóka Ágoston a
zenekarral adta elő
Händel F-dúr orgonaversenyét az épülő új
orgonán.
Éjszakára az újpestieket a zilahi testvérek szállásolták el. Új
testvéri
kapcsolatok
születtek, a vacsoránál,
a reggelinél és az ebéd
alkalmával lehetőség
Az újpesti ének-zenekar szolgál Szilágyballán
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Nézd az áldást... – (folytatás a címoldalról)

Az előadás címe: Idegen...?! volt,
melyet meghívott vendégünk, Papp János elnök testvérünk tartott. „Népek,
kultúrák, hitek keveredése. Hogyan lehet ezt jól megélni a mi országunkban?
Keverednek a népek, a hitek, a gondolkodásmódok egymással, hogyan lehet
a másikat elfogadni, elhordozni, eltűrni?! Tudunk egy különös idegenről,
aki ebbe a világba érkezett, ő Jézus
Krisztus.
Az ő életét figyelve választ kapunk
kérdéseinkre. A saját világába jött, de
mégis abszolút más értékrendet képviselt azok között, akikhez érkezett (Jn
1,11–12). Ha Istenhez tartozol, akkor
meg fogod tapasztalni, hogy számára
soha nem vagy idegen!” Az előadást
az ifjúság ének-zene csapata által vezetett közös „dicséret” keretezte.
Hálásak vagyunk ezekért az alkalmakért, a segítő kezekért, a lehetőségért. Örömmel láttuk a szorgalmasan
közreműködő zenélő, éneklő, beszélgető, munkában részt vevő, sürgő-forgó fiatalokat.
Hálaadónap – Sinka Csaba lelkipásztor szolgálatba állása Sinka Csaba
lelkipásztor és felesége, Kati három
gyermekükkel szeptember 1-jén érkezett hozzánk. Elhelyezkedni alig volt
idő, a pécsi élet rögtön beindult! Kezdődött az iskola, óvoda, munka – hamar szolgálatba álltak. A gyülekezettel való rövid megismerkedés után úrvacsoraosztásban, igehirdetésben,
körzeti szolgálatban, internet-honlap
gondozásában segített Macher Tivadar
lelkipásztorunknak és feleségének,
Áginak.
Sinka testvér október 14-én, vasárnap délelőtt hivatalosan is szolgálatba
állt. Beiktatását hálaadónap délelőttjén
Papp János, az MBE elnöke végezte.
Hálásak vagyunk szolgálatukért az
Úrnak, sok áldást és örömet kívánunk
munkájukhoz!
Hálaadónap – vendégekkel Vasárnap délutánra is jutott meglepetés és
hálaok bőven. Macher Tivadar lelki-

pásztorunk az 50. zsoltárral köszöntötte a jelenlevőket: „Hálával
áldozzál az Istennek...” Az elmúlt évek
komoly változást hoztak Pécsett több szeretetotthon, szakközépiskola,
szakiskola,
életminőség-javító intézmény életében, melyek baptista fenntartásba kerültek. Nagy
szeretettel meghívtuk
ezeknek az intézményeknek a vezetőit a délutáni hálaadó
istentiszteletünkre. Ezekkel az intézményekkel összekapcsolódott az életünk. Szolgálati lehetőség ez mindnyájunk számára, melyet hálatelten kell
végeznünk. Az igét Papp János lelkipásztor testvér hirdette Lukács 9,11–17
alapján. „Őszi hálaadás – a hálaadó
ünnep egy bizonyságtétel. Hálás szóval és hálás élettel viszonozzuk Isten
szeretetét. Isten gondviselő szeretetével körbevesz bennünket, és ezért jó
hálát adni. Gondoljuk végig az eltelt
időszakot! Jézus Krisztus vonzza az
embereket, figyel az emberekre, szükségleteikre. Azt mondja a tanítványoknak, ti adjatok nekik enni! Istenben
jobban kell bíznunk, mint önmagunkban. Hatalmas, cselekvő Isten. Ha készek vagyunk hálaáldozatot adni, odaadni, amink van: amit ő kézbe vesz,
megáld, megtöri, szétosztja, akkor elég
lesz a »hal és kenyér«.”
Sokféle szolgálat, versek, próza,
énekek, a fiatalok bizonyságtétele tette
még szebbé a napot.
Gazdag hetünk volt, Istenünk
megáldotta gyülekezetünket, mindezért igen hálásak vagyunk.
Révészné Adél

Sinka Csaba testvér beiktatását hálaadónap délelőttjén Papp János, az MBE
elnöke végezte

A Reménység fesztivál
kiértékelése
2012. október 30-án egyházunk székházában zajlott a Reménység fesztivál lezáró, kiértékelő találkozója. A rendezvényen
aktívan közreműködő egyházak
és egyéb keresztény szervezetek
képviselői mellett Tex Reardon, a
fesztivál igazgatója, a Billy Graham Társaság képviselője is jelen
volt.
A résztvevők megosztották
egymással a fesztivállal kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat,
és elkötelezték magukat a jövőbeni testvéri együttműködésre is. A
részt vevő magyarországi egyházi közösségek nevében köszönetüket fejezték ki a Billy Graham
Társaság nagylelkű segítségéért.

Karácsonyi irodalmi
pályázat
A Békehírnök szerkesztősége
karácsonyi elbeszélés-, bizonyságtétel- és verspályázatot hirdet
Megváltó – megváltás címmel. A
Karácsony a Megváltó születésének ünnepe, amikor elkezdődött
az emberi élet megváltása, megoldása. Szabadon kapcsolódhatnak az írások a karácsonyhoz és
a személyes megváltáshoz. Minden pályázó több írással is részt
vehet.
A legjobbak értékes könyvjutalomban részesülnek, valamint
a zsűri döntése alapján karácsonyi mellékletünkben kapnak helyet. A beküldött írások terjedelme ne haladja meg a 3000 leütést!
A beküldési határidő 2012. december 1., szombat. A pályázatokat a következő címre küldjük:
bekehirnok@baptist.hu.
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Misszionárius kerestetik
Sierra Leonéba!
Az Európai Nemzetközi Baptista
Missziós Társaság (EBMI) két pozícióra
misszionáriust keres Sierra Leonéba.
Gyülekezetplántálási tanácsadó
Feladatai:
– A BCSL (Sierra Leone-i Baptista Szövetség) központjában a miszsziós osztály mentorálása és tanácsolás a gyülekezetplántálási koncepció kidolgozásában.
– A holisztikus misszióra koncentrálás a gyülkezetplántálás és a
közösségfejlesztés szempontjainak
egyidejű szem előtt tartásával.
– A BCSL nyolc kerületi szervezete missziós tevékenységének koordinálása.
– A missziós tevékenységek
anyagi támogatásának megszerzésével kapcsolatos tanácsadás.
– A gyülekezetplántálással kapcsolatos, a BCSL külföldi partnerei
(Baptista Világszövetség, All Africa
Baptist Fellowship, EBM International) felé történő beszámolók elkészítésének támogatása.
A misszionárius a BCSL Missziós
Osztálya és a BCSL főtitkára felé tartozik beszámolási kötelezettséggel.
EBM-képviselő és projektkoordinátor Sierra Leonéban
Feladatai:
A Sierra Leone-i Baptista Szövetségnél (BCSL, amely az EBMI tagszövetsége) folyó EBMI-tevékenység koordinálása. Ezen belül:
– Az EMBI képviselete Sierra
Leonéban.
– Pénzügyi tranzakciók lebonyolítása a BCSL és az EBMI-között.
– Az EMBI által támogatott projektek projektkoordinátori feladatainak ellátása.
– A Sierra Leonéban szolgáló
EBMI-önkéntesek mentorálása, számukra a kontaktszemélyi feladatok
ellátása.
– A missziós állomás vezetése
Freetownban, beleértve a vendégház működtetését.
– A gyülekezetfejlesztés elősegítése („coaching”) a BCSL-ben, beleértve a fiatal helyi lelkipásztorok
mentorálását, valamint a gyülekezeti és egyházvezetők képzési koncepciójának mentorálása.
A két pozícióra egyházunk
külügyi szaktitkáránál, dr. Bukovszky Ákosnál lehet jelentkezni:
akos.bukovszky@ecmi.org.

2012. november 18.

Úrvacsora a feltámadás helyszínén

Zarándokcsoportunk Cézáreában a Földközi-tenger partján
Mint szarvas a hűs forrásra, úgy száros testvér a sír mellett, a feltámagyűlt össze 40 hittestvér különféle dás helyszínén tartott meg, mindany(baptista, református, pünkösdi, kato- nyiunk szívében meghatódottsággal, s
likus) felekezetekből és helyekről, or- többünk szemeiben a hála könnyeivel.
szágon belülről és kívülről az Éjféli KiAlkalmunk volt továbbá olyan bibáltás Misszió szervezésében indított liai történelmi helyeken is járni, mint
izraeli bibliatanulmányozó körútra. Illés próféta áldozati oltára, ahol Illés
Az utazásra október 4–11. között ke- győzött a baalok felett, Cézáreában, az
rült sor, melynek lelki vezetője dr. Mé- Újszövetség egyik fontos állomásheszáros Kálmán testvér, a Magyarországi lyén, amely akkor Júdea fővárosa volt,
Baptista Egyház Történelmi Bizottsá- Megiddóban – bibliai neve Armagának elnöke volt.
geddon –, ahol végső csatáját vívja
A nyolcnapos utazás során alkal- majd a jó és a rossz, Kumránban, az
munk volt Jézus Krisztus nyomdokain esszénusok által épített kolostor majárni a Genezáret-tó környékén és radványainál, akik által barlangokban
azon áthajózva (Tabgha, Kapernaum, elrejtett Ézsaiás-tekercsek kerültek
Boldogmondások hegye, Gadarai napvilágra az elmúlt évtizedekben.
hegyoldal), Názáretben, Jézus neveltetésének városában, a Jordán folyó
azon területén, ahol az Úr Jézust merítette be János.
Továbbá eljuthattunk CézáreaPhilippibe, ahol Jézus megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?”, és Péter a Szentlélektől kapott kijelentést tett: „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia”, majd Jeruzsálembe (Olajfák hegye, Gecsemánékert, Bethesda, Siratófal, Kakaskukorékolás temploma, amely Jézus szenvedéshelye, Via Dolorosa, Golgota,
Jézus sírhelye). Az ezen helyeken tarBemerítés a Jordán folyóban
tott áhítatok és bibliai
idézetek alapján átélhettük Jézus gondolatait és
szeretetét az őáltala adott
tanítások, gyógyítások
alapján, de átgondolhattuk az őszenvedéseit is a
mi bűneink hordozása
miatt. De hála legyen az
Istennek, hogy Jézus él,
mint ezt sírjának belső falára is felírták: „Ő nincs
itt, mert feltámadt!” Ezt
az örömünket csoportunk úrvacsorával erősíKapernaum olajfái alatt, ahol Jézus is sokszor
tette meg, melyet Mémegfordult tanítványaival
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Már a második napon áldott hangulatot
éltünk át a Jordán boldog partján, a Yardenitnél, ahol a csoportból
két református testvér
bemerítkezett a Jordán
folyóvizébe. Felemelő
érzés volt látni a világ
különböző nemzeteihez
tartozók bemerítkező
csoportjait, akik hangos
énekkel magasztalták
Istent a megtérés öröBibliai elmélkedés a Karmel hegyén
méért. Megcsodálhattuk Izrael természeti
szépségeit is, mint a Jordán egyik for- mereteinket és lelkünket feltölteni,
rását, a Banias vízesést, a Holt-tengert, valamint Nagy Erzsébet testvérünka termékeny Jordán-völgyet, a Golán nek, az Éjféli Kiáltás Misszió vezetőfennsíkot stb. Mindennap áhítatot tar- jének a precíz szervezésért és tolmátottunk és sokat énekeltünk az autó- csolásért.
Hisszük, hogy az utunk során lábuszban és a vacsorai alkalmak után,
mely még jobban összekovácsolta a tottak, hallottak megerősítették valamennyiünk hitbeli meggyőződését, és
hitben már összetartozó közösséget.
Sokat köszönhetünk még Fredi Lélek által megerősödve térhettünk
Winkler keresztény idegenvezetőnk- vissza otthonainkba, közelebb kerülve
nek, aki a helyszínek és a Biblia kitű- Urunkhoz.
Árgyelán György
nő ismeretét ötvözve igyekezett is-

Bemerítés a Bicskei Baptista
Gyülekezetben
Hosszú idő után ismét bemeríté- gyülekezeti kórus vezette a gyülekezesi és egyben hálaadási ünnepségre tet az Isten dicsőítésében, imádatában,
gyűlt össze a gyülekezet.
azután a kézrátételes imádság követIzgatott készülődés után elkészít- kezett.
ve a hálaadóoltárt és a bemerítőmeMajd az istentisztelet második rédencét október 7-én, vasárnap dél- szében a hálaadó bizonyságtételek és
előtt 10 órakor szívünkben Isten versek következtek.
iránti nagy hálával jöttünk össze.
Az istentisztelet végén tea-kávé
Nagy örömünkre velünk ünnepelt mellett tudtunk beszélgetni a vendéa nagyszámú vendégsereg is más gyü- gekkel. Hálás a szívünk, és imádkolekezetekből és a városból és a kör- zunk azokért, akik őket követik a hulnyékbeli falvakból is, akik eljöttek, lámsírba, és hitünk, reménységünk
hogy együtt örüljenek a bemeríten- szerint a mennyországba is!
dőkkel és a gyülekezettel. Jó volt látni a megtelt ülőhelyeket és a bemerítendők boldogságtól sugárzó arcait is.
Debreceni Edina és Balázs
György kérték a hitük
vallomására történő
alámerítést, betöltve így
is Megváltónk akaratát.
Az igehirdetés szolgálatát Mike Bryant, angol testvérgyülekezetünk presbitere végezte,
a bemerítés szolgálatát
pedig Rácz Lajos helyi
lelkipásztor.
Balról jobbra: Rácz Lajos, Mike Bryant, Balázs
A bemerítés után az
augusztusban alakult
György, Debreceni Edina, Debreceni László
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Gyermekbemutatás és
hálaadónap Debrecenben
2012. október 14-én volt gyülekezetünkben Nagy Szilárd és felesége, Magdi első gyermekének, Rékának a bemutatása. Bereczki Lajos testvér a Mózes V. könyve 6. részének 4.
versétől olvasott igét ez alkalomból.
Ha odaszánjuk magunkat, Isten
kipótolja a hiányosságainkat.
A gyermeknevelésben három
fontos tényezőt emelt ki:
A mintaadás azért fontos, mert a
gyermek a különböző élethelyzetekben a szülőtől tanulja meg, hogy
hogyan kell dönteni. A gyermek első képeskönyve a szülő viselkedése.
Tanítás: „Mondjátok el fiaitoknak...” – nem mindegy, mit tanítunk
meg gyermekeinknek.
Kapcsolatok: a gyermek nevelésében nagy szerepet játszik, hogy
milyen a szülők kapcsolatrendszere
– Istennel, a házastárssal, gyermekkel, gyülekezettel és a barátokkal. A
kapcsolatok minősége az Istennel
való kapcsolatból indul ki. Ha Istennel szoros kötelékünk van, akkor a
többi is jól működik.
A gyermekért való imádság után
az énekkar az „Áldjad meg” kezdetű éneket énekelte, majd a bibliakörös gyermekek köszöntése zárta az
alkalmat.

2012. október 21-én tartottuk hálaadó ünnepélyünket, melynek keretein belül adtunk hálát gyülekezetünk fennállásának 120 évéért, és a
délelőtt során fogadtuk az új, tiszagyulaházi körzeti állomásunk
testvéreit.
Az igét a délelőtti alkalmon Bacsó Benjámin lelkipásztor, délután
pedig Dobos Péter gyülekezetvezető
hirdette.
Kövesdi Anikó
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Barangolás Vácegresen
Október utolsó vasárnapján a
vácegresi testvéreknek különleges
élményben volt részük. Egy egész
napos program keretében áttekinthették az Ószövetség legfontosabb eseményeit kronologikus
sorrendben, megismerkedve a
legfontosabb szereplőkkel és
helyszínekkel egy munkafüzet és
77 kézjel segítségével. A szeminárium a Bibliai barangolások nevet
viseli, mely külön ismerteti az Óés az Újszövetséget sajátos módon, Magyarországon 1997 óta,
különböző felekezetekben, meghívás alapján. A már 30 országban
működő program célja, hogy
rendszeres bibliaolvasásra ösztönözze az embereket azáltal, hogy
felkelti az érdeklődést Isten igéje
iránt, egy különleges, interaktív,
vizuális, dinamikus tanulási technikával (bib.hu). A nap négy
blokkból épült fel, s tartalmazott
két imádságos egységet is, melyekben kifejezhettük az Úr felé
esetleges hiányosságainkat bibliaolvasási szokásainkkal kapcsolatban, amiket rendezhettünk vele,
és először vagy újra odaszánhattuk neki életünket. Idősek és fiatalok egyaránt jókedvvel sajátították el a rendszerbe foglalt
ószövetségi tudnivalókat e játékos forma segítségével. A nap végére pedig három percben sikerült összefoglalnia mindenkinek
a tanultakat, és rögzíteni a legfontosabb szereplőket, eseményeket,
helyszíneket.
Tóth-Fazekas Andrea

2012. november 18.

Hálaadás válság idején
A címet csak úgy kaptam. Ajándékba, ingyen. Nagyon örültem neki. Mondhatnám hálás voltam, mert
már kínlódtam. Eszembe jutott
Rófusz Ferenc. Ő, a fáma szerint, a címet (A légy) egy körözöttes zsemléért „kapta”. Mondom, a fáma szerint. A címből készített filmjéért viszont Oscart. Én meg ingyen kaptam
a címet. Kb. így: Iván! Ehhez mit
szólsz? Hálaadás válság idején.
Nagy dolog manapság ingyen kapni
valamit! Főleg, ha az használható.
És eszembe jutott az öreg Marquez
is. Ugyanez a cím, csak a szavak mások. Ő a szerelmet boncolgatja.
Örök-e? Van-e kezdete, és van-e vége? Én a hálaadást. Annak van-e
kezdete? És vége? Azt gondolom,
mind a kettő Isten ajándéka. Az,
hogy kapunk valakit társnak, akit
szerethetünk éveken, évtizedeken
keresztül, és ez a szeretet kölcsönös,
nem ok a hálára?
Töprengjünk egy kicsit! Vajon
van-e kezdete a hálaadásnak? Létezik-e egy pillanat, van-e egy mérföldkő az életben, bárki életében,
amikor megfogalmazza a hálát, rádöbben arra, hogy amit kap, az a
Gondviselő Istentől van, attól, aki a
Fiát adta értünk, bűnösökért, hogy
örök életünk lehessen? Azt gondolom, van. És ez a megtérés pillanata.
Ettől a pillanattól kezdve számon
tudjuk tartani Isten jótetteit, ajándékait, melyekben bővölködünk. Akitől kapunk valamit, annak köszönettel, hálával tartozunk, és ez sokszor
többet ér bármilyen viszonzásnál.
Csak a hálás ember képes felismerni gazdagságát. Aki elégedetlen,
követelőző, mindig azt veszi észre,
mije nincs. mi az, amiben hiányt

szenved. A hálás viszont mindig
dúskál. A lajstromában az ajándékok, kapott kincsek sorakoznak, melyek elégedetté teszik. És az elégedettség megerősít!
Az Isten iránti hála bizonyságtétel is. Bizonyság Istenben, a Szerető
és Gondviselő Atyában, akire a
benne hívők bármikor rábízhatják
magukat, hiszen tudják, hogy tőle
kaptak, és kapnak mindent, a legnagyobb ajándékot is! Ezért a hála
védelem is. Megvéd az aggodalmaskodástól, a szorongástól. A napok, a hétköznapok koptatnak, morzsolnak bennünket. Talán még hitünk fonalát is vékonyítják. És akkor
megállhatunk egy pillanatra. Mert,
ez is, ez a pillanat is Istenünk ajándéka, melyért hálásak lehetünk, és
csokorba gyűjthetjük a sok áldást,
melyben részünk volt az elmúlt esztendőben. Istennel közösségben maradhattunk. Közösségben a nehéz
időkben! Istennel közösségben a nehéz időkben.
Békefi Iván

Nagypapa és unoka missziója
Az elmúlt év folyamán az Úr Jézus kegyelméből olyan dolgokat csináltunk, amiket ez idáig nem láttunk fontosnak.
Kisunokáimmal a nagy misszióparancsnak megfelelve – „tegyetek
tanítvánnyá minden népeket” – fölkutattunk kiolvasott egyházi lapokat, képes naptárakat, Mai Igét, vasárnapi iskolai anyagot, nem is beszélve a Gedeon Társaság különböző
méretű Bibliáiról, amiket a társaságtól kaptunk.
Tettük mindezt abból a meggondolásból, hogy kivisszük a falunapokra. Látogatást tettünk a kör-

nyékbeli falvakban, volt olyan hely,
ahova kétszer is visszahívtak. Aki ez
iránt érez bármilyen kicsi indíttatást,
tegye meg!
Az idén már bővült a választék,
hiszen sok kedves testvér is segített
a szomszéd gyülekezetből.
Rengeteg meglepő tapasztalattal
lettünk gazdagabbak. Szívből tudom ajánlani: imádságos lelkület, a
Lélek által minél többen fogjunk tüzet, hiszen ezalatt végzi ő is a maga
munkáját bennünk.
Segítséget bárkinek, bármikor
szívesen:
Öreg diák
(Tel.: 06 /20/ 886-1169)
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„Nincs itt, hanem feltámadt”

Nagy részvét mellett kísértük
utolsó földi útjára 2012. október 26án Surányi Ádámot, aki hosszan tartó, súlyos betegség után nyolcévesen költözött Urunkhoz. A ravatalnál Plank József helyi lelkipásztor a
103. zsoltár alapján szólta a vigasztalás igéit.
„Nincs itt, hanem feltámadt” (Lk
24,6) – hangzott az ige a nyitott sír
mellett a nagybácsi, Nemes Nándor
lelkipásztor által.
A szeretetvendégségen Varga
Boldizsár nyugalmazott lelkipásztor
a Zsoltárok 44,18–20 alapján szólt
arról, hogy a szülők a megpróbáltatás évei alatt sem vesztették el hitüket, és kitartóan álltak gyermekük
mellett az utolsó percig.
Hadd álljon itt a szertartáson elhangzott nekrológ rövidített változata:
Surányi Ádám Krisztián 2004.
május 15-én született szülei első
gyermekeként, akikkel együtt Dunaharasztin élt. Családjának már
kisgyermekkorában feltűnt nyitott,
érdeklődő személyisége, kiváló képességei. Az óvodai évek után, hatesztendős korában beíratták az általános iskolába.
2010 augusztusában azonban leukémiát diagnosztizáltak nála. Ezt
követően több mint féléves, nehéz

kezeléssorozaton esett át Budapesten a Tűzoltó utcai gyermekklinikán.
A tavalyi év május–júniusában
másfél hónapig örömmel járt az iskolába, visszatérhetett a közösségbe. E rövid időszak kivételével magántanulóként végezte az első és
második osztályos tanulmányait,
mindkettőt kitűnő eredménnyel.
2011 augusztusában a betegsége
sajnos visszatért, ezért újabb súlyos
kezelések után december 22-én a
budapesti Szent László Kórházban
idegen donoros csontvelőőssejttranszplantáción esett át. Emiatt
egyhuzamban 87 napot töltött a
kórházban, míg ez év márciusában
végre hazatérhetett.
Májusban a leukémia ismét kiújult, így minden eddiginél keményebb kemoterápiás, majd sugárterápiás kezelések következtek, amelyek után már kitűzték az újabb
transzplantáció időpontját is október 17-re. Végletekig megviselt
szervezete azonban a fertőzések
miatt fokozatosan felmondta a
szolgálatot, és Ádám egy szövődményes betegség következtében
2012. október 16-án, szülei jelenlétében békésen eltávozott.
Több mint két évig tartó súlyos
betegségét, az embert próbáló kezeléseket, a hosszú kórházi tartózkodást, az otthonától való távollétet –
kisgyermekkora ellenére – példás
türelemmel viselte, pedig annyi
szenvedést kellett elviselnie, ami
sokaknak talán hosszú évtizedek
alatt sem adatik. A maga gyermeki
módján, de szilárdan hitt Istenben,
akihez mindennap imádkozott.
A koporsóban csak a teste fekszik, halhatatlan lelke azonban már
Teremtőjénél van, ahol semmilyen
betegség, szenvedés nem érheti
többé.
Istenünk vigasztalását kívánjuk
a megrendült családnak!
„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és
aki él, és hisz énbennem, az nem hal
meg soha.” (Jn 11,25–26)

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
FELSŐPETÉNY: Laczkovszki
Györgyné testvérnőt október 13án temettük, akit hosszú betegség
után, 85 éves korában hívott haza
az Úr. Gyermekkorától hűségesen
és imádkozó lelkülettel szolgálta
az Urat. Temetésén Sellyei Imre
helyi lelkipásztor hirdette a
vigasztalás igéit Jel 13,14 alapján.
Boldogok a halottak, akik az
Úrban halnak meg.

H I R D E T É S E K
 Sportolni JÓ! Eladó
Speedfitness Stúdió!
Budapest IV. kerületében,
Káposztásmegyer II. zöldövezeti
lakóparkjában egy másfél éve
nyitott, nagy forgalommal működő, exkluzív Speedfitness stúdió állandó vendégkörrel, teljes
berendezéssel eladó. A vételár
tartalmazza a teljes működtetéshez szükséges feltételeket:
–
Speedfitness,
miha
bodytech gépet munkaállomással (garanciával)
– az EMS (elektromos izomstimuláció) tréninghez kialakított exkluzív stúdió bérletét (74
négyzetméter, profilbővítésre alkalmas szabad területtel)
– exkluzív berendezési tárgyakat
– személyi edző továbbfoglalkoztatási lehetőségét
– állandó és folyamatosan bővülő vendégkört.
Irányár: nettó 7 millió forint.
Érdeklődni a +36 20 474 5778-as
telefonszámon lehet.
 Együttlakást biztosít egyedülálló nyugdíjas néni felügyelet
és kisebb besegítés ellenében,
arányos rezsiköltség vállalása
mellett Budapest XVII. kerületében (Rákoskert). Érdeklődni
lehet: 06 /30/ 242-0273, illetve
06 /1/ 256-0729-es számokon.
 Albérlet kiadó Újpesten.
Érdeklődni a 06 20 886 0160-as
telefonszámon lehet.

Sinkoviczné Hégely Ildikó
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Romamissziós felhívás
A karácsonyi ünnepek
alkalmából az
idén is szeretnénk a roma
gyülekezethez tartozó
gyermekeket
megajándékozni.
Szeretettel
kérjük azokat
a testvéreket,
gyülekezeteket, akik hozzá tudnak járulni adományaikkal, és ezzel örömtelibbé
tehetik a cigány gyermekek karácsonyát, hogy november 25-ig jelezzék, hány ajándékcsomagot tudnak
készíteni! Az ajándékcsomag értéke
maximum 2000 Ft legyen, akik ezt
nem tudják vállalni, de szívesen
adakoznának erre a célra, a pénzbeli adományaikból elkészítjük a csomagokat.
Szívesen és örömmel vesszük és
várjuk a jelentkezéseket, ha egy csoport vállalja, hogy elviszi egy gyülekezetbe, és személyesen átadva, az
evangélium üzenetét is közvetítve
teszik felejthetetlenebbé az ünnepet.
Azoknak a visszajelzését is kérnénk, akik már évek óta rendszeresen elkészítik és el is viszik az ajándékokat a roma gyülekezetekbe,
hogy az elosztáskor tudjunk számolni vele.
A kész csomagokat december
10-ig szeretnénk kérni, hogy az ország különböző helyeire az eljuttatást meg tudjuk szervezni.
A visszajelzéseket és információt,
valamint a csomagok összegyűjtéséhez segítséget: Kovács Bálint, 06 20
886 1927 kovacsbalint1@freemail.hu;
Uzonyi Ferenc, 06 20 886 0009 elérhetőségeken lehet jelezni és kérni.
A kész csomagokat az MBE központjában is a Romamisszió nevére
lehet eljuttatni.
Szeretettel kérjük az ország testvériségét, hogy imádkozzanak a roma gyülekezetekért, a gyermekekért, hogy a szeretetből készített
ajándékokon túl a Legnagyobb
Ajándékkal, a Feltámadott Krisztussal találkozhassanak ezen a karácsonyon is!
Kovács Bálint
a Romamissziós Bizottság vezetője

2012. november 18.

Intézményvezetõk találkozója
egyházunk elnökével

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy és Kisújszállás Város Önkormányzata néhány hónapig
tartó tárgyalásainak eredményeképpen városunkban egy óvodai intézmény (öt tagóvodával), egy általános
iskola és pedagógiai szakszolgálat,
egy szakiskola és szakközépiskola,
valamint egy alapfokú művészetoktatási intézmény került a Baptista
Szeretetszolgálat fenntartásába 2012.
augusztus 31-ével.
2012. szeptember 9-én, vasárnap
este elnöki találkozóra került sor az
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, amelyen az iskolák vezetői találkoztak Papp János egyházelnökkel, Pesti Csabával, a Karcagi

Baptista Körzet
lelkipásztorával,
valamint Bögös
Jenővel, a helyi
gyülekezet presbiterével egy kötetlen, jó hangulatú beszélgetés
erejéig.
A találkozó
során Papp János
testvér imádkozott a város oktatási intézményeiben folyó munkáért, az Úr áldását
kérve minden jelenlévőre! Örömét fejezte ki a személyes találkozás lehetőségéért, és biztosította az intézmények vezetőit arról, hogy a baptista
egyház a maga eszközeivel igyekszik támogatni az iskolákban, óvodákban folyó munkát, annak hatékonyságát.
A találkozó során egyházunk elnöke egy-egy ajándékcsomagot
nyújtott át a résztvevőknek, melyben tájékoztató irodalom, evangéliumi buzdító könyvek, CD voltak.
Isten tegye áldottá ezt a munkát,
és adjon erőt mindenkinek, aki ebben munkálkodik!
Szász Veronika

Baptista lelkipásztorok határmenti
találkozója Aradon
2012 októberének utolsó
szombatján találkoztak
a
Nagyváradi
Missziókerület,
a Délvidéki és
a Körösvidéki
Egyházkerület
lelkészei, lelki
munkásai Aradon az 1. számú
Magyar
Baptista Gyülekezet imaházában.
Simon András helyi lelkipásztor
vezette a napkezdő áhítatot. Papp
Dezső és Kiss Tibor Péter kerületi vezető testvérek köszöntését Révész Lajos székesfehérvári lelkipásztor előadása követte „A lelkigondozás kihívásai és sajátosságai egy erősödő

démonizált hátterű világban” címmel.
A bőséges ebéd és a gyakorlatias
kora délutáni előadást követően az erdélyi gyülekezetek várták a Magyarországról érkezett igehirdetőket.
Matuz József

