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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. április 22.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Az ország tetején találkoztunk
A Presbiteri Tanács csendeshétvégéje Mátraházán

Testületünk évenként egyszer alkalmat keres arra, hogy értékelje
munkáját. Erre legalkalmasabbak
voltak a csendeshétvégék, amikor
feleségeinkkel együtt találkoztunk,
és lelkileg épülve beszélgettünk, tanácskoztunk, imádkoztunk, így töltekezve fel szolgálataink következő
szakaszára. A 2012. március 23–25-i
találkozó cikluszáró hétvégénk is
volt, amelyet Mátraházán, a református egyház üdülőjében tartottunk meg.
A református testvérek mátraházai üdülője megszentelt hely. Mátraháza alatt, a Nagylapát-tetőn található üdülőt 1940-ben Ravasz László
püspök a 121. zsoltár 5. versével
avatta föl: „Az Úr a te őriződ, az Úr a
te oltalmad jobb kezed felől.”
Testvéreink ma is arra törekszenek, hogy az Úr oltalmát tapasztalják meg mindazok, akik pihenni,
gyógyulni jönnek fel ebbe a magaslati üdülőházba. A festői környezetben található épület történetét bizonyságok fellege veszi körül. A há-

Amikor az ember már nem
veszi természetesnek a létét, hanem meglátja benne
annak misztikusságát, ott
kezdõdik a gondolat.
Albert Schweitzer

borúban az épületet szétlőtték, majd
1947-ben újraindultak a csendeshetek, számos
résztvevő tüdőbetegségből gyógyult
meg, de nem egy
testvér tett bizonyságot arról, hogy
nemcsak a Mátra
csodálatos levegője gyógyított, hanem az a légkör,
amely az üdülőben volt, hiszen ott
az Úr Jézus Krisztus ereje és hatalma
gyógyított.
Az első este Sólyom Attila presbiter testvérnek, a tanács tagjának előadását hallgattuk, aki a gyülekezeti
vezetők szolgálatának hátterét világította meg, kiemelve a vezetők lelki
szükségeit és erőforrásait. Fontos
dolgokat említett az előadás, úgymint az elhívást, a látást, a veszélyeket és kísértéseket. Az előadás összefoglalásaként az Úr Jézus példázatát,
a földbe hulló és elhaló gabonamagot említette, valamint Mesterünk
magatartását, aki megmosta a tanítványok lábát, példát mutatva ezzel
a mai vezetőknek és gyülekezeti
munkásoknak is a helyes szolgálatra. Ezen az estén imádkozásra Kiss
István titkár testvér buzdított.
A másnap reggeli áhítatban Madarász Dezső testületi tag beszélt Jn
12,20–26 alapján a megbecsült szolgálatról. Jó volt imádságban összeforrni
testvéri közösségben.
(Folytatás az utolsó oldalon)

CVI. ÉVF. 17. SZÁM

Közgyûlési meghívó
Kedves Testvéreim az Úr
Jézus Krisztusban!
Szeretettel meghívom a Magyarországi Baptista Egyház gyülekezeteinek lelkipásztorait és hivatalos
küldötteit a négyévenként esedékes
országos választó közgyűlésünkre,
melyet 2012. április 28-án, szombaton tartunk meg az Újpesti Baptista
Imaházban (1043 Budapest, Kassai
u. 26.). A közgyűlés szombaton reggel 10.00 órakor kezdődik, a zárszó
tervezett időpontja 15.35.

Szeretettel kérem a lelkipásztorokat és a küldött testvéreket, hogy
a közgyűlési jelentéseket tartalmazó
évkönyvet figyelmesen tanulmányozzák át, amely egyházunk honlapján elektronikus formában is
megtalálható (www.baptist.hu).
Tisztelettel kérjük a gyülekezetek
vezetőségét, hogy szíveskedjenek
biztosítani a küldöttek útiköltségét,
valamint az étkezését is tartalmazó
részvételi díjat, ami ebben az esztendőben is 1000 Ft lesz.
Ez évben a választások miatt
rendkívüli Országos Lelkipásztorkonferenciát kellett tartanunk január 21-én. Legközelebb 2012. május
15-én, kedden tartunk ismét Országos Lelkipásztor-konferenciát a
Baptista Teológiai Akadémia épületében (1068 Budapest, Benczúr u.
31.), ahol a lelkipásztori kar képviselőit választjuk meg az Országos Tanács tagságába.
(Folytatás a következő oldalon)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Május 7–11-ig hitmélyítő hetet tartanak Jánoshalmán a BMCben. Vendég előadó a Spurgeon-díjas volt jánoshalmi költő-lelkipásztor Balog Miklós. Minden érdeklődőt
örömmel látunk. Érdeklődni lehet: 06 30 953 1737 (baptifon); e-mail:
bmszbayer@t-online.hu.
 Május 13-ra pengetőszenekari
találkozót szervez a Dunaharaszti
Baptista Gyülekezet. Ismét várjuk
mindazokat a testvéreket-zenekarokat, akik szeretnének részt venni és
együtt zenélni a többi helyről érkező
zenész testvérekkel, együtt dicsőíteni Istenünket. Természetesen várjuk
a zenét kedvelő hozzátartozókat,
barátokat és testvéreket is. Az alkalom 17 órakor fog kezdődni, előtte
15 órától próba lesz. A találkozót az
alábbi helyszínen tartjuk meg: József
Attila Művelődési Ház (2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.). Az eljátszandó énekek kottáit elküldjük, ha
valaki igényli. A jelentkezési szándékot – legalább két héttel a találkozó előtt – kérjük egyeztetni Polányi
János (20/886-8886) testvérrel! Testvéri szeretettel a szervezők: Plank József (lelkipásztor), Polányi János,
Surányi Gábor.
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Közgyûlési meghívó
(folytatás a címoldalról)
Ezenkívül a Reménység fesztivál lelkipásztorokra háruló legsürgetőbb feladatairól fogunk tanácskozni, és annak áldásáért szeretnénk együtt is imádkozni.
Az Országos Tanács arról is
döntött, hogy a Reménység fesztivál közeli időpontja miatt a közgyűlésen megválasztott országos
tisztségviselők ünnepélyes beiktatására ugyancsak az Újpesti Baptista Imaházban kerülne sor a
fesztivál zárónapján, azaz 2012.
június 3-án, vasárnap délelőtt 10
órai kezdettel.
Imádkozó szívvel készüljünk
az országos választó közgyűlésre,
az azt követő lelkipásztor-találkozóra, valamint a Reménység fesztivál alkalmaira, hogy Urunk áldása nyugodhasson meg tanácskozásainkon és országáért végzett
szolgálatainkon!
Testvéri köszöntéssel:
Dr. Mészáros Kálmán
egyházelnök

2012. április 22.

Az elsõ baptista imaház Mosonmagyaróváron
Kedves testvérek! Hálatelt szívvel mondunk köszönetet Urunknak,
„aki pedig mindent megtehet sokkal
bőségesebben, mint ahogy mi kérjük
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint”.
A Mosonmagyaróvári Olajág
Keresztény Közösség Baptista Gyülekezet az elmúlt hat hónapban naponta megtapasztalta az Úr gondoskodó szeretetét, és a fenti igék
kézzelfogható valósággá lettek a
gyülekezet életében. 2011. április 30ig az önkormányzattól bérelt helyiségben tarthattuk összejöveteleinket. A bérleti szerződés ekkor lejárt,
el kellett hagynunk a helyiséget. Ez
a helyzet új feladat elé állított bennünket, cselekednünk kellett. Mindnyájunk szívében ott volt: Uram, ha
akarod... Ezzel a lelkülettel indultunk neki a jövőnek. Kerestünk és
találtunk egy megfelelő ingatlant,
amelyet sok segítséggel megvásároltunk, átalakítottunk és felújítottunk.
Mellettünk állt egyházunk, a győri,
a téti és a bécsi magyar gyülekezet
és több magánszemély. Az Úr sokak
szívét fordította felénk, és csodák
sorozatát éltük át: 9 millió forint volt
az ingatlan vételi ára. Júliusban 7
milliót kifizettünk az eladónak, a
fennmaradó összeg kifizetésére
2011. december végéig kaptunk haladékot. Az első kifizetés után 200
ezer forint maradt a gyülekezeti
kasszában. Úgy gondoltuk, ennyiből még a bontást sem tudjuk elkezdeni, de nem maradt időnk a tétlenkedésre. A kifizetést követő vasárnapon egy testvér 300 ezer forint
adománya lehetővé tette, hogy elkezdjük a munkát. Felmértük a
ránk váró teendőket, és megállapítottuk, hogy minimum másfél millió
forint kell az átalakításra! Hogyan?
Honnan? Isten gondoskodásának
újabb bizonyítéka: a következő vasárnap egy borítékot kaptunk, benne egymillió forint! Az adományozó
nem tagja a gyülekezetünknek, az
Úr készítette elő a szívét az adakozásra. Azt mondta, tudom, hogy jó
célért munkálkodtok, ezzel támogatom a törekvéseteket. Tíz nap alatt a
rendelkezésünkre állt a másfél millió forint. Az Úré a dicsőség! Három
hónap alatt elkészült az imaház. Október közepétől használatba vehettük. Többe került, mint amennyire
számoltuk, szebb lett, mint ahogyan
terveztük. A december végén esedékes kifizetéshez a kétmillió forint is
meglett időre. Ez az ingatlan az Úr
tulajdona, ő nem bontja fel velünk a

szerződést. Hálás a szívünk ezért a
bizonyosságért. Adatott ez az ő dicsőségére és a mi javunkra. Ez év január 22-én ünnepélyes istentisztelet
keretében átadtuk a tulajdoni lapot

egyházelnökünknek, dr. Mészáros
Kálmánnak. Ezen az eseményen részt
vett városunk polgármestere, dr.
Nagy István is.

Az a reményünk, hogy Isten, aki
szívén viselte az építkezést, növekedést ad számunkra az ő dicsőségére.
Dicsőfi János

Fontos napok
 1862. április 14. 150 éve
született a Magas-Tátra melletti
Vavrisovóban Matej Stevček, a felvidéki szlovákok úttörő missziómunkása.
 1852. április 20. 160 éve ítéltek fogházbüntetésre 16 vádlottat „Krisztus követői” közül. A
budavári evangélikus lelkész
szerint baptista bibliaterjesztők
is voltak közöttük.
 1902. április 23. 110 éve született Kozák Sándor Beregdarócon. Egyetlen szolgálati helyen
dolgozott serényen az Úr országa javára, Kisvárdán.
Összeállította:
Szebeni Olivér
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Baptista rádióadások
Interjú Nagy Imre szerkesztõvel
– Milyen változások történtek a felekezeti rádióműsorok elosztásában?
– Bár sokan az egyházi törvények
változásával azt feltételezték, hogy
majd a médiumok területét is befolyásolja a döntés, ez nem bizonyult jogos
aggodalomnak. Igaz, az év végi egyeztetésen apró változtatásra került sor.
– Minek köszönhető a változás?
– Az egyik történelmi felekezet, –
hogy ne kerteljek – a leghagyományosabb közösség képviselője különféle
okokra hivatkozva ragaszkodott ahhoz, hogy nekik 2012-ben hat műsorral több legyen. A békesség megőrzése
miatt végül is egyezség született. Oly
módon, hogy több egyház tudomásul
vette, hogy átenged műsorokat. Ez
persze azt jelentette, hogy az éves baptista félórák száma tízről hatra csökken. A két istentisztelet-közvetítést természetesen ezt nem érintette.
– Kaptunk valakitől segítséget?
– A helyzetet pillanatok alatt értékelve katolikus testvéreink – nevezetesen a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, Szikora József, valamint a
Kossuth rádióban a római katolikus
egyház félórája, a Tanúim lesztek! című
műsor két szerkesztője, Madocsai Bea
és Hámori Kinga azonnal felajánlott három félórai alkalmat a baptista egyház
számára. Ez az igazi spontán testvéri
megnyilvánulás az értekezlet valamennyi résztvevőjét meghatotta, én
pedig csak megköszönni tudtam a
gesztust egyházunk nevében.
– Milyen rendszerességgel hallgathatók a baptista műsorok?
– Ez évben tehát kilenc magazinműsor hallható Az Úr közel! címmel, és
a már említett két istentisztelet-közvetítés. Az egyiket éppen most, április
15-én hallhatták, a másikat majd szeptember 23-án, vasárnap, a helyszínről
egyházunk médiabizottsága dönt
majd a közeljövőben. A következő magazinműsor – éppen katolikus segítséggel – április 24-én, kedden 13 óra 30
perckor kerül adásba. Az elmúlt év óta
Kulcsár Tibor lelkipásztor a referense
egyházunk részéről a Magyar Televízió baptista műsorainak. Az új műsorstruktúra kialakítása jelentősen az
idén sem változik, a három ifjúsági
műsoron kívül három-négy 26 perces
magazinműsor jelenik meg a képernyőn. A harmadik negyedévben várható a következő adás, melynek jelenleg még nem tudjuk az időpontját.
– Kik a munkatársak a rádiós műsoroknál?

– Állandó segítőm Kulcsár Anikó
bemondó, aki az utóbbi időben szép,
igényes riportokkal, bizonyságtételekkel is segíti a munkát, mint ahogy Kulcsár Tibor is. A zenei szerkesztői feladatokat Oláh Gábor, a BKÉ karnagya
látja el, aki az MR énekkarának másodkarnagya is. Az ő igényessége és
rádiós tapasztalata abban segít, hogy a
zene jól illeszkedjen a tartalomhoz, sőt
mindig olyan jó érzékkel választja ki a
zeneműveket, hogy az úgynevezett
vájt fülű hallgatók gyakran jelzik telefonon, hogy szívesen meghallgatnák
újból. Az MR munkatársai pedig: a
gyártásvezető Hegyi Gyöngyi, a felelős
szerkesztő Kiss Péter Ernő, és az ügyeletes hangmérnök is minden esetben
kellő alázattal szolgálják a magazin
ügyét. Az istentiszteleti közvetítés műszaki vezetője Gajárszki Zsolt, aki kiváló hangmérnöki képességével és precizitásával hosszú évek óta biztosítja a
közvetítés jó minőségét.
– Milyen szerkesztési elvek alapján
dolgoztok?
– Már utaltam arra, hogy a médiabizottságunk határozza meg, mi kerüljön adásba. Természetesen minden
esetben figyelembe kell vennünk az
aktualitásokat, egyrészt azért, mert a
magazin szerves része a Magyar Rádió műsorstruktúrájának, másrészt
azért, mert kívülállók számára fontos,
érdekes információkat, történeteket is
meg kell osztanunk a hallgatókkal
evangéliumi alapokon. Kiemelem azt
is, hogy a többi egyházzal való együttműködésről szóló beszámolók mindig
jó visszhangra találnak. Persze fontos,
hogy az összeállításban az Ige, illetve a
bizonyságtétel meghatározó legyen.
– Kik hallgatják műsorainkat?
– Az elmúlt évek felmérései alapján
zömmel keresztények-keresztyének,
65–70%-ban. Közöttük nagyobbrészt
katolikus és nagy protestáns egyházhoz tartozók. A hallgatók egyharmada
a hit és az egyház iránt érdeklődő, illetve – bevallottan – csupán kíváncsi.
Pontos számot nem lehet meghatározni, de 340 és 380 ezer közötti a magazin, és több mint egymillió az istentiszteletbe bekapcsolódók száma.
– Milyen visszajelzések, hallgatói reagálások jutnak el hozzátok?
– A műsort követő egy órában általában 15-20 telefonáló keres bennünket. Ezekből kiderül, hogy műsorunk
sok áldást és segítséget közvetít a hallgatók számára. Hálásak vagyunk ezekért a lehetőségekért az Úrnak. BéHi

Látogatás a Képviselõi
Irodaházban

Beszélgetésre hívta a Reménység fesztivál szervezőinek három
képviselőjét prof. dr. Horváth János,
az Országgyűlés korelnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar
Nemzeti Csoportjának elnöke, a
Külügyi Bizottság tagja március 28án a Képviselői Irodaházba.
Az egyórás találkozón a júniusi
program kapcsán szó volt az evangelizáció és a politika kapcsolatáról. Elhangzott, hogy ebben a mai
gazdasági és erkölcsi válságban reménységet adhat ez a rendezvény a
magyar embereknek. A meglepően
őszinte és barátságos beszélgetésen
testvéri közösség alakult ki. A még
mindig friss és aktív 91 éves korelnök elmondta, hogy egyetért a Reménység fesztivál céljaival, különösen a felekezetek közötti összefogást üdvözölte örömmel. Tex
Reardon, Papp János és Merényi Zoltán testvérek előtt ígéretet tett arra,
hogy támogatni fogja a szervezést.
A cél, hogy minden parlamenti
képviselő meghívást kapjon a rendezvényre, s Franklin Graham testvér személyesen is találkozhasson
vezető politikusainkkal.
A találkozó Papp János imádságával végződött, aki áldást kért a
házigazda életére, munkájára, a
parlamenti képviselőkre, valamint
a Reménység fesztiválra.
Merényi Zoltán

„Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az
összes szentekért; és énértem is, hogy
adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát!” (Ef
6,19–20)
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Orgoványi
romatalálkozó

2012. április 22.

Baptista Romamisszió
Ami a 2011-es híradásokból kimaradt
Kedves testvérek! Szeretnénk megosztani veletek néhány kedves pillanatot
a romamisszió életéből. Kérjük, imádságban hordozzátok továbbra is szolgálatukat!

Roma testvéreknek tartottak felekezetközi konferenciát 2011. augusztus 3-án Orgoványon. Egy testvérnő összegezte személyes megtapasztalásait.
Amikor meghívást kaptam e találkozóra, elgondolkodtam, hogy
vajon milyen is lesz, amikor roma
emberek tartanak találkozót. Talán
150-170-en voltunk együtt a Művelődési Ház nagytermében. Nyolcvan százaléka roma, megtért hívő.
Soha nem gondoltam volna – ha
nem látom –, hogy ilyen lelkesek,
örvendezők az Úrban! Igaz rájuk az
ige: akinek sok bocsáttatott meg, nagyon szeret (Lk 7,47). Hát ők aztán
kifejezik Jézus iránti szeretetüket!
Sok bizonyságtételt hallottunk.
Elmondták, milyen nagy és mély
bűnökből szabadította meg őket a
„drága Úr Jézus”. Különösen megfogott annak a fiatalembernek a bizonyságtétele, aki a börtönben tért
meg. Teljesen egyedül olvassa a
Bibliát.
Aztán egy hatgyermekes apa,
aki elmondta, hogy ő volt a falu réme, de az Úr Jézus – Ficsor Karcsi
bácsin keresztül – megmentette, és
azóta teljesen megváltozott. Hetente háromszor járnak gyülekezetbe.
Már van köztük diplomás is. Többen járnak középiskolába.
Ebéd közben sokat beszélgettünk. Megvallom, ők erősítettek
engem.
Hatan utaztunk boldogan hazafelé, mert egyik társunk engedett
az Úr hívására, és előrement megvallani Krisztust. Gazdag élményben volt részünk!
Adja az Úr, hogy még sok bűnöst Jézushoz vezessenek testvéreink, akik nagy áldozattal, szeretettel végzik ezt a nemes feladatot!
Özv. Antal Pálné (Papp Boriska)

Gazdag örökségre hívott el az
Isten!
ORBIT (Országos Roma Baptista Ifjúsági Találkozó)
Több mint tízéves múltra tekint
vissza az a missziómunka, amit egyházunk a romák között végez.
Számtalan istentiszteleti alkalom,
imaközösség, találkozó, konferencia
van mögöttünk, melyeken az evan-

géliumot hirdettük a cigány közösségekben. Ezeknek a munkáknak a
gyümölcseként nagyon sok roma
ember jutott el a megtérésig, és vállalta a bemerítkezést, a gyülekezetbe
való beépülést, az Istennek odaszánt
életet. Ezek a családok a hétköznapokban is megélik a hitet.
Hálás szívvel szemléljük, hogy a
jelenlegi generáció gyermekei, fiataljai már ismerik az Úr Jézus tanításait, nyitottak befogadni az igét, sőt
ők már készek több ismeret elsajátítására a társadalmi életben is.
Szükségszerűnek láttuk egy
olyan találkozó megszervezését, ahol ezek a fiatalok együtt lehetnek,
megismerhetik egymást,
hallanak tanítást az Igéből.
Így került megrendezésre az ORBIT, amelynek a megszervezését
Kovács Lajos és Csuhai József lelkipásztorok vállalták. Igen aktív előkészületet vett igénybe ez a
nap, aminek minden
részletét Kovács Lajos, a
vámospércsi gyülekezet

lelkipásztora koordinálta. Többek
között a kisbuszok, nagybuszok,
személyautók időben érkeztetése,
függetlenül attól, hogy ki hány kilométerről indult... vagy az ebédhez
szükséges alapanyagok beszerzése...
a főzést lebonyolító főszakácsok
összeszervezése (Maca, Attila, Otília), mindez az ő vállát terhelte,
melyben Szilágyi Endre presbiter
nyújtott számára segítséget. Az ország minden roma gyülekezetéből
érkeztek fiatalok, akiket meleg teával, szendviccsel fogadtunk.
A délelőtti alkalmat Kovács Lajos
vezette le. A jelenlévőket a 118. zsoltárból a 24. verssel köszöntötte: „Ez az a nap,
amelyet az Úr rendelt,
vigadozzunk és örüljünk
ezen!”
A jelenlévőket üdvözölte Ménes Andrea vámospércsi polgármester,
aki kiemelte: a politikusnak elsőrendű feladata
fáradozni az emberi életek jobbá tételében, és –
személy szerint neki reformátusként – az is,
hogy példát mutasson a
közösségépítésben. A művelődési
központ vezetője, Diósné Erzsike is
ezt szolgálta azzal, hogy a helyiséget
átadta erre az időre a baptista közösség számára, és jómaga is segített a
sikeres rendezésben.
Délelőtt a tóalmási Élet Szava
Alapítvány drámacsoportja szolgált,
melynek központi üzenete volt a
szenvedélyektől és a megkötözöttségektől való szabadulás. Mindenki
számára egyértelmű és világos volt
az üzenet, ami mélyen meghatotta a
jelenlevőket, sőt többeket segített az
Úrnak való odaszánásban is.
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Természetesen nem maradhatott
el a finom ebéd – az üstben főtt pörkölt és a sült fánk –, amit a vámospércsi és a körzet testvérisége készített el és kínált nagy szeretettel.
A délutáni alkalmat Csuhai József lelkipásztor koordinálta, és a
sokfelől érkezett gyülekezetek ifjúsága mutatkozott be és szolgált zenével és bizonyságokkal.
A találkozót Papp János, egyházunk missziói igazgatója igehirdetéssel fejezte be az 1 Péter 3,9b
alapján: „arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.” Tanításában hangsúlyozta, hogy nem szabad elhinni
azt, amit a média, a világ, az emberek sugallnak, miszerint: szegény
vagy, lehetőségek nélküli, ott fogsz
meghalni, ahol vagy, sehova nem
fogsz jutni. Nem igaz! Azt mondják,
halmozottan hátrányos helyzetű
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vagy, de ez sem igaz! Mert Isten kegyelméből megláthatjuk azt a gazdagságot, azt a gazdag örökséget,
amit Isten készített el számunkra.
A legnagyobb örökségünk az Úr Jézus Krisztus maga! Gazdag örökségre hívott el tehát az Isten, éljünk
a lehetőséggel! – biztatta hallgatóságát Papp János.
Valamennyien
imádkozzunk
azért, hogy Jézus ha újabb lehetőségeket teremt a romamisszió fejlődéséért,
legyünk készek munkálkodni az Isten dicsőségére és a romák javára!
Vámospércs, 2011. október 15.
– Anonim
Miniolimpia volt Újlétán!
Újlétán – a községi játszótéren,
illetve sportpályán – sereglett 2011.
július 30-án, szombaton a roma gyülekezetek ifjúsága. A 10–18 év közötti gyermekek és fiatalok számára kiírt sportnapot sokan látogatták. A
kispályás foci-, illetve kosárlabdabajnokság, valamint az egyéni,
illetve csapat-akadályverseny fergeteges hangulatban zajlott.
A Gabonamag gyermekmisszió
és a Baptista Romamisszió szervezésében történt rendezvényen jó volt
látni a szurkoló anyukákat, apukákat és kistestvéreket.

Vízkeresztség (bemerítés)
Kékcsén
Egy bemerített testvér
vallomása és verse
Az imaházban Csuhai József mint
lelkipásztor választott a bemerítendő személyek közül. Miképpen Jézus Krisztus választott a kosok és
bárányok aklából.
Mikor már bizonyságot tettek alkalmasságukról, fehér ruhát öltve
érkeztek meg a kijelölt helyhez – a
kékcsei tóhoz –, és lát az én szemem
nagy csodát: a gyülekezet hívei, a
régebben bemerítettek bokáig az éltető vízben láncot alkotva nyitották
meg a bűntől való megtisztulás kapuját. Az Úr kiválasztott lelkipásztorai: Lakatos János és Csuhai József a
tündöklő nap alatt hívták az újonnan csatlakozni vágyó híveket.
Én úgy gondolom, hogy hitem
az Úr Jézusban újjászületik. Harag
lakozott szívemben, mely a bemerítést követően megszűnt. Szívem,
testem megkönnyebbült, s engedelmességet fogadtam életem további
óráit, perceit illetően – míg be nem
végeztetik életem e földön.
Én így éltem meg lelkem megtisztulását.
Letisztult
Kételyek. Mit kérhet az gyarló ember
Szebbet s jobbat remélni sem mer,
Hiszen fehér galamb jő s száll alá,
S vitte bűnöm az Úr lábai elé.
Rejts szent sebedbe, ó erős szikla!
Hadd tisztuljon kínok foltja
Az sötét lelkemről,
Jó Uram, pásztorok pásztora.

A segítés tízparancsolata
1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.
2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.
3. A bajbajutottat sose alázd meg:
érezze, hogy öröm számodra, ha segíthetsz!
4. Úgy segíts, hogy a rászoruló
saját magán is segíthessen! Vezesd
rá az öntevékenységre!
5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni!
6. A bajbajutott nem eset, hanem
személy. Vedd emberszámba, törődj
vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte
érdeklődést!

7. Vedd elejét a visszaélésnek!
Dolgozz ki feltűnésmentes ellenőrzési rendszert, és járj utána a fontos
ügyeknek!
8. Kínos pontossággal számolj el
minden fillérről, és köszönj meg
minden adományt! Még a legkisebbet is.
9. A segítés nem monopólium, de
nem is konkurencia. Segíts a segítőnek is! Több szem többet lát, több
kéz többet segít.
10. Ne várj hálát! Ne sértődj meg!
Ne légy kicsinyes! Imádkozz azokért, akiket Isten a szeretetedre bízott!

Kilencvenkilenc az akolban, s Te az
Elveszett juhért aggódva,
Hazaparancsoltad
Bolyongó báránykád.
Jézus Krisztus, Te, ki közbenjársz,
A sötétben Te mennyei fény,
Lámpása az elveszett vándornak,
Vezető út vagy!
S te, ki tévelyegsz, hidd el:
Hitben gazdagon majd hazatérsz,
S boldogságtól ittas szívvel
Tested elpilled, míg lét a lét örökkönörökké.
Lakatos Irina
Kékcse, 2011. augusztus 6.
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Gyülekezeti adományok 2011-ben
Gyülekezeteink a célgyűjtésekkel együtt 2011-ben több mint 29,1
M Ft-ot adományoztak különböző
célokra az országos irodán és a
Baptista Szeretetszolgálat Alapítványon (BSZA) keresztül. (A BSZA a
Papp Szilvia külmisszionárius részére gyűjtött gyülekezeti és magánszemélyek által közvetlenül
adott támogatásokat továbbította
közösségünkhöz.)
Ez az összeg kétharmada az előző évinek, annak ellenére, hogy Istennek legyen hála, 2011-ben sem
országunkat, sem a világot nem
sújtotta annyi katasztrófa, mint az
azt megelőző évben. Köszönjük az
adományozóknak, és hálásak vagyunk Istennek, hogy a nehéz gazdasági helyzetben testvéreink áldozatvállalásával is segíthettünk a
szükségben lévőkön.
A gyülekezeti adományon belül
9 M Ft volt az imaházak, gyülekezeti épületek építésére, felújítására,
2,4 M Ft a különböző missziós feladatokra, 0,6 M Ft a szociális intézmények részére és különböző szociális célokra, 0,5 M Ft a női munka
támogatására, 16,6 M Ft a nem
konkrét felhasználási célhoz kötött,
általános célú adomány.
Az adományok értéke a hazai
és a határon túl élő magánszemé-

lyek támogatásával együtt meghaladja a 39 M Ft-ot. Ezen belül a magánszemélyek 10 M Ft-ot adományoztak az egyházunkon keresztül.
Az összes adományon belül 13,8 M
Ft az imaházak, gyülekezeti épületek építésére, felújítására, 3,3 M Ft a
különböző missziós feladatokra,
4,6 M Ft a szociális intézmények részére és különböző szociális célokra, 0,6 M Ft a női munka támogatására, 16,8 M Ft általános célú adomány érkezett.
Amíg az általános célú adomány, továbbá az imaházakra és
gyülekezeti épületek építésére, felújítására szánt adomány megközelítette az egy évvel korábbi szintet,
addig a missziós célú adományok
összege felére csökkent, a szociális
célra küldött adományok értéke pedig 77%-kal emelkedett az előző
évihez.
Isten áldását kívánjuk a gyülekezetek munkájára, minden missziós
tevékenységére. Mennyei Atyánk
többszörösen pótolja vissza minden
gyülekezetnek és magánszemélynek a különböző missziós ágak támogatása érdekében hozott áldozatvállalását!
Dr. Szabó Zoltán
gazdasági igazgató

H I R D E T É S E K
 Sürgősen eladó kétgenerációs,
különbejáratú ház, csendes, nyugodt
környezetben a XV-ik kerületben,
Bp., 400 m2-es telken. Hőszigetelt,
központi fűtéses, 100 m2-es lakóterülettel. Földszint: 1 szoba, 1 konyha, 1
fürdőszoba + WC, 1 kamra, előszoba. Emelet: 2 szoba, 1 konyha, 1
fürdőszoba, 1 WC, előszoba. Melléképületek: 1 nyári konyha + 1 WC, 1
garázs, szerelőakna, pince, műhely.
Az emeleti szint beépített bútorokkal
és a földszint bútorzata ajándék! Tel.:
06-20-822-88-37.
 Kiadó lakás Budapest mellett,
Pécel külterületén, 2 szoba + fél szoba, 2 fürdőszobás, amerikai konyhás,
étkező, nappalis padlástér kiadó.

70 000 Ft/hó (fűtéssel és vízzel) +
áram külön almérő szerint fizetendő.
Érd.: +36-30/273-7079.
 Ingyenes jogi tanácsadás az
MBE székházában (VI. kerület, Benczúr utca 31.) minden kedden 15–16
óráig. Ügyvéd: dr. Zolcsák Ottó. Előzetes bejelentkezés az alábbi telefonszámokon szükséges: 06-30/3068340-es vagy a 06-20/775-8181-es
(baptifon). Az ügyfelek fogadása az
előzetes időpont-egyeztetés alapján
történik. Szerződések, ingatlanjog,
cégalapítás, -módosítás, munkajog;
öröklési jog; családjog, birtokvédelem, kártérítési jog.
 Kis lakás kiadó Budapesten.
Tel..: 06 20 886 0160.

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
FELSŐPETÉNY: 2012. január
12-én temettük Mravík Máriát,
akit 78 évesen hívott haza az Úr.
Testvérnőnk
gyermekkorától
mozgássérült volt, amely terhet
türelemmel viselte. Temetésén
Sellyei Imre helyi lelkipásztor hirdette a 2Kor 12,9 alapján, hogy
elég néked az én kegyelmem,
mert az én erőm erőtlenség által
ér célhoz.
– 2012. január 24-én búcsúztunk
el Tóth Mihályné testvérnőtől, akit
71 évvel ajándékozott meg az Úr.
Hosszú, súlyos betegségét némán,
alázattal és türelemmel viselte. Készült a Teremtőjével való találkozásra, melyet az itt maradt családtagok
és gyülekezet fájdalommal élt meg.
Temetésén ifj. Szilágyi Sándor hirdette: „Boldogok a halottak, akik az Úrban
halnak meg” (Jel 14,13).
BOLDVA: A viszontlátás reménysége volt az alaphangja Tóth
Jánosné (szül. Sógor Eerzsébet)
búcsúztatásának március 14-én.
Testvérnőnk 26 éves korában tért
meg, s következő 50 esztendejét az
Úr népe között végzett csendes szolgálat, a közbenjáró imádságban való állhatatosság jellemezte. Utolsó
éveiben a miskolc-belvárosi gyülekezet tagja volt.
BŐCS: Március 17-én ért véget
Hideg Lászlóné (szül. Nagy Eszter) testvérnő 87 évig tartó földi
pályája. Fiatalon megtért, bemerítkezett, majd házasságkötése
után a református egyházhoz csatlakozott. Tizenegy éve tért vissza
anyagyülekezetébe, melynek haláláig hűséges, imádkozó tagja
volt.
SZAMOSSZEG: Március 28-án
temettük Szamosszegen Szabó Jánosné szül. Varga Erzsébet testvérnőt. 73 évet kapott Istentől, megélte
hitvalló, bátor bizonyságtevő életét,
példát hagyva a kelet-nyírségi gyülekezeteknek. Mátészalkai, szamosszegi gyülekezetekben és rokonságában élte hitéletét. Temetésén ifj.
László Gábor, Takács Zoltán és Katona
László szolgáltak Isten igéjével.
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Bemerítés Dombóváron
A Király fiai
Március 18-án, egy vasárnap
hajnalon útra keltünk. Nem akármilyen út állt előttünk. Bemerítésre
voltunk hivatalosak Dombóvárra.
Király László lelkipásztor két gyermekét, Henriettát és Lászlót, valamint egy gyülekezetükben nemrég
megtért leányt temetett a hullámsírba, megpecsételve a három fiatal
döntését Krisztusban.
Kétség nem fér hozzá, hogy az
esemény leginkább megrendítő
mozzanata az volt, ahogyan a tízéves, hitre jutott kisfiú, Lacika elmondta bizonyságát.
Amikor az üvegcsontú, számtalan műtéten átesett kisfiú hófehérbe öltözve, a kis kerekes székében ülve megszólalt, már sokak szeme könnyben úszott. De
amikor bátran és őszintén elmesélte, hogyan adott hálát Istennek azért, mert egy műtéte után
még aznap Budapesten eltörött a
combcsontja (így nem kellett kétszer felutazniuk az orvoshoz),
már az egész teremben csak szipogást és köhintéseket lehetett
hallani. „Tudják, lehet, hogy én
kívülről nézve egy beteg testben
élek, de a lelkem örül, mert Jézus
Krisztus megváltott engem!” –
fejezte be mondandóját a gyermek.
Ezt követően az igét hirdető
evangélista, Révész Árpád imádkozott, hogy a kisfiú tudjon az Úr útján járni és ővele találkozni: „Sokak lába ép, mégis a bűnre és a
kárhozatra mennek vele, ez a fiú
pedig nem tud ugyan járni, mégis
elindult Isten útján.”
Mindig megdöbbent, amikor
emberek azt mondják egy gyerek
érzéseire, bajaira, sorsának alakulására, hogy „az ő kis élete így, és
az ő kis lelke úgy...”. Hiszem,
hogy egy gyermek „belseje” sem
kisebb, mint egy bármilyen felnőtté, sőt, egyes gyerekek mélyebb
sebeket, érzelmeket hordoznak
sokszor, mint a felnőttek. Itt van
például ez a kisgyerek... micsoda
hatalmas lélek, micsoda akarat,
mekkora békesség van őbenne!
Hatalmas szívét megnyitotta Jézusának, aki boldogan sétált be
rajta, hogy vele legyen (szenvedésekkel teli) élete minden percében!
Kalla Tímea

2012. április 22.
Az ország tetején találkoztunk – folytatás a címoldalról
A délelőtti együttlét lehetőséget kínált, hogy visszaemlékezzünk az elmúlt szolgálati időszakunkra. Mindenkinek volt egy-egy gondolata, emléke, amit megoszthatott a presbiteri
közösséggel. Az elmúlt időszakot A
Presbiteri Tanács négy esztendeje képekben
2008–2012 címmel egy zenés, szöveges
film foglalta össze, amelynek megtekintése által újból átélhettük a jelentősebb szolgálati alkalmakat.
Avatások, bizottsági ülések, férfikonferenciák, gyülekezeti látogatások
és közös kirándulások képei elevenedtek meg a vetítővásznon. Miközben a
filmet néztük, hála is kelt a szívünkben, hogy Isten ajándékaként részünk
lehetett ez a négyesztendős szolgálati
megbízatás.
Kora délután tartotta meg utolsó
ülését a Presbiteri Tanács, ahol tájékoztatást hallgattunk meg az eddig végzett munkáról, határozatban döntöttünk az évi költségkeret felhasználásának mértékéről, valamint a kaposvári
és zirci avatásokon való képviseletről.
Megerősítettük a Református Presbiteri Szövetséggel, valamint a Reménység fesztivállal való együttműködésünket. Utóbbi erősítésére hozott határozatunkat alább olvashatják
a testvérek.
Testi és lelki kikapcsolódást jelentett a délutáni kirándulás, amikor az
„ország tetején”, az 1014 m-es Kékestetőn szívhattuk magunkba a hegycsúcs tiszta levegőjét. A kirándulás értékét sok testvéri és lelki beszélgetés
tette még értékesebbé, miközben a tájban, a Teremtő munkájában is gyönyörködtünk.
Vacsora után Lelkipásztori kapcsolatom gyülekezeteim presbitereivel címmel
Mészáros Kornél főtitkár testvér mondta el tapasztalatait. A négy gyülekezetben szerzett tapasztalatok elmondása után számos gyakorlati kérdésre
válaszolt Mészáros testvér. A záró
áhítatot Hufnágel Ádám testvér vezette Elkötelezett szolgálat címmel a Lk
9,21–25 alapján.
Vasárnap délelőtt dr. Szűcs Zoltán
presbiter testvér buzdítása alapján
imádkoztunk, majd a Vezérfonalhoz
igazodóan Mészáros Kornél főtitkár
testvér tartott igehirdetést A presbiterek
is részestársak a vigasztalásban címmel.
A csendes hétvégét úrvacsoravétellel
zártuk. Az úrvacsorai buzdításban
Marosi Nagy Lajos testvér, a Presbiteri
Tanács elnöke a hívők közösségének
alapjáról, az „áldás poharáról és a kenyérről” beszélt, amely által egy test
vagyunk mindannyian. Az úrvacsora
vétele előtt Krisztus halálára emlékez-

ve önvizsgálatot tartottunk Isten előtt
úgy, mint aki tudja a mi cselekedeteinket (Jel 3,8).
Zárszavában a testület elnöke köszönetet mondott mindenkinek az
együtt munkálkodó szolgálatáért. Kifejezte: hálás az Úrnak azért a tisztességért, hogy tizenhat éven át vezethette a testületet. Elmondta, hogy továbbra is fontosnak tartja a nem lelkészi
avatottak, a presbiterek, diakónusok
szerepét egyházunk és gyülekezeteink
életében. Azt kívánta, hogy legyen
kontinuitás az eddig folyó munka és a
júniusban megválasztandó új testület
munkája között. Zárszavát azzal fejezte be, hogy mindenért „egyedül Istené
a dicsőség”. Végül dr. Szűcs Zoltán
testvér mondott köszönőszavakat, valaki pedig úgy fogalmazott, ez a testület több volt, mint bizottság, közösség
voltunk, akár egy gyülekezet. Ez mindennél szebb értékelése az elmúlt időszak munkájának.
Marosi Nagy Lajos

Kedves Férfitestvérek!
Presbiteri Tanácsunk az elmúlt
négyéves megbízatása folyamán
minden év májusában megrendezte
az országos férfikonferenciát. Áldott napokat töltöttünk együtt Balatonföldváron és Berekfürdőn is.
2011 szeptemberében a Tahiban
megtartott ülésünkön azonban úgy
határoztunk, hogy a korábban eltervezett májusi konferenciánkat az
idén nem tartjuk meg, hanem szeretettel buzdítjuk testvéreinket, hogy
minél többen vegyenek részt a két
héttel később, június 1–3. között Budapesten megrendezendő Reménység fesztiválon. Döntésünk meghozatalakor figyelembe vettük a két
rendezvény időbeni közelségét, a
családok gazdasági nehézségeit,
férfitestvéreink elfoglaltságát, és annak a célnak a támogatását, hogy a
Franklin Graham igehirdetésével
megtartott evangelizáción minél
több férfitestvérünk osztozhasson
az áldásokban. Buzdítunk tehát
minden baptista férfit, fiatalt és idősebbet egyaránt, hogy jöjjön el a Reménység fesztiválra. Imádkozzon a
rendezvény áldásaiért, és hozzon
magával legalább egy olyan férfit –
szomszédot, munkatársat –, aki
még nem hallotta Isten életet jelentő
örömüzenetét!
A Presbiteri Tanács

