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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. április 29–május 6.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Híradás a Romániai Baptista Szövetség Kolozsváron
megtartott országos közgyûlésérõl és lelkipásztorkonferenciájáról
lyen többek között a magyar baptisták elnöke,
dr. Mészáros Kálmán
testvér tartott több bibliai előadást és missziós
beszámolót.
A Romániai Baptista
Unió éves országos konferenciájára került sor
március 29–30. között
Kolozsváron a kolozsmonostori imaházban. A
Hubert Imre aradi lelkipásztor (tolmács), dr. Mészáros
nyugodt, lelki légkörben
Kálmán magyar baptista elnök, dr. Otniel Bunatiu
lezajló konferencia motromán baptista elnök, J. Tutac román főtitkár,
tója ez volt: „Készítsétek
dr. Kovács József erdélyi magyar baptista főtitkár
az Úrnak útját!” Mint
ahogy máskor az ilyen
Egyháztörténelmi jelentőségű ta- konferenciákon, a több mint 300 küllálkozóra került sor Kolozsváron. A dött ünneplő istentiszteleten vett
közel kétszázezer fős román és ma- részt, de ugyanakkor meghallgatta az
gyar anyanyelvű baptisták testvéri elnökség beszámolóját, és specifikus
összefogásának szép példája volt ez a adminisztratív kérdéseket beszélt
közösen megtartott konferencia, me- meg.
(folytatás a 131. oldalon)

Áprilisi fesztiválhírek
Az alábbi események színesítik
áprilisban a Reménység fesztivál
naptárát.
A Keresztény élet és tanúságtétel
szemináriumok április 28-ig lesznek. A testvérek az országos képzésről, a nyitott szemináriumokról a
fesztivál honlapján találják a képzési helyszínek listáját és időpontját.
Fiatal tanácsadókra is szükségünk lesz a fesztiválon, az ő képzésüket is áprilisban tartják, a budapesti (április 28.) szemináriumra is
a weboldalon jelentkezhetnek a fiatalok.

Ahogyan a fa minden
évben ugyanazt a gyümölcsöt hozza, és az mégis
mindig új, ugyanúgy a
maradandó értékû gondolatokat is állandóan újra kell
alkotni. Albert Schweitzer

Ismét lesz imanap a Reménység
fesztiválért április 28-án 10–13 óra
között a Református Skót Misszió
épületében (VI. ker., Vörösmarty u.
51.).
Folytatódnak a regionális kóruspróbák is: április 28-án Debrecenben és Miskolcon.
Május 5-én a MEÖT-székházban
nőkonferenciára várják a 16. életévüket betöltött nőket, amelyre jelentkezni online lehet a Reménység
fesztivál honlapján (www.remenysegfesztival.hu).

CVI. ÉVF. 18–19. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az
anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én
nem feledkezem meg rólad!” (Ézs
49,15)
„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte!” (Ef 5,25)
A HÉT GONDOLATA
A családot olyan értékek tarthatják össze, melyek figyelemmel
vannak a másikra, annak előrehaladását, boldogulását akarják elérni. Ez azonban kevés kivételtől eltekintve akkor valósulhat meg, ha
Krisztus van a középpontban... Ő
az, akit nem érhet az a kritika,
hogy bármiről is elfeledkezne,
vagy tudta nélkül történne meg
bármi is. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt fontos ezt tudni,
akkor is, amikor valamilyen hiányt vagy mulasztást érzékelünk.
Isten tudja, mire van szükségünk,
s nem hagy magunkra gondunkkal, problémánkkal. Pál apostol
Krisztus szeretetét állítja középpontba, amikor a családi kapcsolatokról szól. Nem pusztán a szeretetről, hanem az önfeláldozó,
önmagáról teljesen lemondó szeretetről ír. Erre csak az képes, aki
hasonlít Krisztusra. Törekednünk
kell, hogy mi is ilyenné váljunk.
(Vasadi Teodor, Paks)
A HÉT IMÁJA
Uram, add a te szemed, hogy téged lássalak gyermekeimben! Add
a te szíved, hogy őket szeressem, és
a te szelídségedet, hogy segítsek nekik növekedésükben! Add a te bölcsességedet, hogy helyesen vezessem őket, és a te erődet arra a pillanatra, amikor hagynom kell őket,
hogy járják a maguk útját! Ámen.

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!
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Május 5-én, szombaton délelőtt 10 órától női csendesnapot
tartunk a Budapest Cinkotai Baptista Imaházban (1164 Budapest,
Georgina u. 59.). Dr. Kovács Éva
„Egészségünk védelmében” címmel tart előadást, igei útmutatást.
Napközben
vérnyomásmérés,
vércukorszint-mérés, tanácsadás
lesz. Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk! (A cinkotai nőtestvérek)
 Május 7–11-ig hitmélyítő
hetet tartanak Jánoshalmán a
BMC-ben. Vendég előadó a Spurgeon-díjas volt jánoshalmi költőlelkipásztor Balog Miklós. Minden
érdeklődőt örömmel látunk. Érdeklődni lehet telefonon: 06 30
953 1737 (baptifon); vagy e-mailen:
bmszbayer@t-online.hu.
 Május 13-ra pengetőszenekari találkozót szervez a Dunaharaszti Baptista Gyülekezet. Ismét
várjuk mindazokat a testvéreketzenekarokat, 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.
 Május 20-án, vasárnap 17
órakor az Újpesti Baptista Imaházban (1043 Budapest, Kassai u.
26.) az Újpesti Zenés Estek keretében, ha Isten is akarja, és élünk, a
Zsoltárok könyvéről tart előadást
Hetényi Attila, aki hosszú évtizedekig vezette az ószövetségi
tanszéket teológiánkon. A kétrészes előadás második részére
kerül most sor, melyben hallhatunk az átokzsoltárokról, az áldó
zsoltárokról és az úgynevezett önigaz zsoltárokról. Közben az újpesti gyülekezet énekkara énekel
is az idézett zsoltárokból. Mindenkit szeretettel várunk!

2012. április 29–május 6.

Virágvasárnapi bemerítés Vácegresen
2011. november 11-én a Vácegresi
Baptista Gyülekezet vendégszeretetét
élvezve került sor az Aszódi Baptista
Gyülekezet legifjabbik tagjának bemerítésére, amelyről szóló tudósítás
úgy ért véget: „Hisszük, hogy a tervezett és felépítendő gyülekezeti imaházunkban is mihamarabb »megmozdul a víz«, ugyanakkor ígéretet
kaptunk vácegresi testvéreinktől,
hogy máskor is szívesen látnak bennünket.”
Az Úr Jézus kegyelméért hála,
hogy Szepes-Benyovics Mónika „türelme nem tartott ki addig”, és az aszódi körzet galgagyörki állomásának
tagjaként sor kerülhetett szintén
Vácegresen 2012. április 1-jén, virágvasárnap délután a bemerítésére. A
zsúfolásig megtelt imaházban, ahová
egyik munkatársa is elkísérte Mónikát, először Várady Endre helyi lelkipásztor beszélt a bemerítésről mint
hitvallásról és jézusi rendelkezésről.
Ezt követően Almásiné Nemeshegyi
Gyopár énekkel szolgált, kísérte férje,
Almási Kornél.
Ezután következett Mónika bizonyságtétele. Mónika római katolikus keretek között élte gyermekéveit,
elsőáldozott, ministrált, bérmálkozott, ám nem volt élő hite és személyes kapcsolata Istennel. Ez csak
romlott, amikor elkerült a szakközépiskolába és kollégista lett, mert
már templomba sem járt. Aztán jöttek az eltékozolt évek. Majd találkozott Péterrel, aki azóta már a férje lett,
és családjával sokat beszélgettek Istenről, az élő hitről, megtérésről az újjászületésről, jöttek a kérdések. Elkezdte olvasni a Bibliát, és a Bokori
Baptista Gyülekezetbe kezdett járni,
majd tavaly novembertől a galgagyörki gyülekezetbe. Kialakult
közte és Isten között egy személyes
kapcsolat, és megértette, hogy bűneiért bocsánatot kell kérnie, megvallotta azokat és eldöntötte, hogy csak Jézusért akar élni ezután és neki szolgálni.
A bizonyságtétel után Urbán Gedeon aszódi lelkipásztor kérdéseire vallotta meg hitét Mónika, majd következett a bemerítés. A bemerítőmedencében Urbán Gedeon a Jn 15,9. verset
mondta el: „Ahogyan engem szeretett az
Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben!” Az igehirdetés szolgálatát Várady Endre lelkipásztor a Lk 19,1–10. versei alapján
végezte. Kiemelte, hogy Jézus nem
csupán járt a földön, hanem eljött a
földre, Jerikóba, Zákeushoz és hozzád. Akarni kell látni Jézust. Mini-

mum, hogy felmásszak a fára, és azt
mondjam, hogy lelkileg itt vagyok a
verem alján, segíts! Mindenki után
fürkész Jézus, mert azért jött, hogy
„megtalálja és megtartsa az elveszettet” – ahogy most Mónikát. Mónikáért jött és megmentette. Jézus hatalmasat lépett felénk, nekünk csak picit
kell. „Ma üdvössége lett ennek a háznak!” Ez a megtartás egy életre szól.
Az igehirdetés után Urbán Gedeon és
M. Kovács László lelkipásztorok imádkoztak Mónikáért kézrátétellel.
A köszöntések következtek, először a Galgagyörkön igei szolgálatot
végző aszódi testvérek, majd az őrbottyáni Unyi József testvér, valamint
Kovács Ferencné és Baráth Emőke verssel, és a család nevében a férje köszöntötte Mónikát. Az alkalmon felemelő érzést nyújtva szolgált az aszódi gyülekezet énekkara. Az ünnepi
alkalom végén Urbán Gedeon az
aszódi és galgagyörki gyülekezetek
nevében ajándékot adott át Mónikának. Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.
Ifj. Szepes Péter
(boldog férj)
 Vagy nem tudjátok, hogy mi,
akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy
amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy
mi is új életben járjunk. Ha ugyanis
eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. (Róm 6,3–5)
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Híradás a Romániai Baptista Szövetség Kolozsváron megtartott országos
közgyûlésérõl és lelkipásztor-konferenciájáról – folytatás a címoldalról
Nekünk
erdélyi
magyar baptistáknak
természetes, hogy a román testvérekkel közösségben legyünk,
hisz az 1920 utáni helyzet ugyan bekényszerít
minket egy szövetségi
kapcsolatba, de ebből a
kapcsolatból mindkét
irányban áldás származott és származik. Egy
olyan világban, ahol
még mindig megvannak a nemzetiségek
A kolozsvári közgyűlés színhelye, a monostori
között a feszültségek,
román baptisták imaháza
ennek az együttélésA román anyanyelvű szövetség nek példaértéke van. Ezt a példát erőkonferenciáját az tette a magyarok szá- síti meg az is, hogy a romániai és mamára is jelentős eseménnyé, hogy a gyarországi baptisták is el tudják egymeghívott előadó ez esztendőben dr. mást fogadni és szeretetben testvéri
Mészáros Kálmán testvér, a Magyaror- kapcsolatot építeni. Mészáros Kálszági Baptista Egyház elnöke volt. Ez mán idei látogatását megelőzte, hogy
alkalommal történt meg, hogy egy 2010-ben a Romániai Unió elnöke Tailyen országos szintű román rendezvé- hi Táborban prédikált, ahol az ősi
nyen a magyarországi baptisták egy dombok először visszhangozhattak
hivatalos képviselője vett részt. Mé- román szót. A magyar vendéglátás és
száros testvér jelenléte és szolgálata az élő kapcsolat a magyar baptistákközelebb hozta egymáshoz a román kal szülte azt a gondolatot, hogy látoés magyarországi baptistákat. Az ige- gatása viszonozva legyen.
szolgálatokon kívül Mészáros testvér
A románok és magyarok közötti
beszámolt a konferencián a magyaror- előítéletek lerombolására szükség
szági társadalmi és politikai helyzetről van, még 22 évvel a politikai váltois. Erre azért is szükség volt, mert a zások után is. Az egyházakon belül
küldöttek a médiából értesültek a ma- és a társadalomban is. Úgy gondogyarországi fejleményekről, de a félre- lom, hogy ha e látogatásról való beinformálás miatt sok mindennel nem számoló a Magyar Televízióban
voltak tisztában, és kérdéseket tettek műsorba kerül, akkor a hívő embefel, amiket meg kellett válaszolni. A rek egymást elfogadó és értékelő
testvérek örömmel fogadták, hogy példája jó bizonyságként fog hatni.
Magyarország bátran kiáll Európában
a keresztyén és családi értékek mellett.
Dr. Kovács József
az RMBGYSZ főtitkára

Tiszteletadás Rottmayer János bibliaterjesztő sírjánál a KolozsvárHázsongárdi temetőben

Utóirat, levélrészlet:
Mint az IMB kárpátaljai (Nyugat-Ukrajna) stratégiai koordinátora és a magyarországi baptista teológián végzett lelkipásztora, szeretettel köszöntöm mind a
magyarországi, mind pedig a romániai
baptista testvéreket. Kétegyházán mint román nemzetiségi lelkipásztor a magam
szerény eszközeivel már 1981-ben megkezdtem családommal ezt a hídépítési
munkát, és nagy szeretetet tapasztaltam
már akkor a Romániai Baptista Szövetség
részéről. (Akkor idősebb Bunácsu, Cune,
Barbatej testvérek voltak az élen.) Most,
harminc év után nagy örömmel vettem tudomásul ezt a hivatalos kéznyújtást és találkozót.
Áldáskívánó szeretettel:
Dr. László Imre
a Déli Baptista Szövetség misszionáriusa

Hírek a nagyvilágból
Gender: tovább semlegesítik a
nyelvet és az óvodát Svédországban. Nemrég itthon is hírül adták,
hogy az Egalia nevű svéd óvodában mindent úgy alakítottak ki,
hogy elkerüljék a hagyományos
nemekre való utalást, a játékoktól
a dekoráción át a szóhasználatig.
A svéd zöld párt pedig egyenesen
azt indítványozta, hogy minden
stockholmi óvodában legyen egy
„genderpedagógus”.
Mint arra Nathalie Rothschild,
egy cikk szerzője felhívja a figyelmet: míg mindez annak jegyében
történik, hogy megszabadítsák a
svéd gyermekeket a hagyományos
normáktól és tabuktól, rögtön új
normákat és új tabukat erőltetnek
rájuk. Egy óvodában meg is szüntették a szabad játékidőt, mivel a
pedagógusok felfigyeltek arra,
hogy ekkor a gyermekek maguktól
„újratermelik” a „sztereotípiákat”
és a hierarchiát. Ezért a felszabadítás nevében a gyermekek minden
egyes percét szemmel tartják, hogy
szabadon tartsák őket a hagyományos sztereotípiáktól.
(magyarkurir.hu)
Újra imádkozhatnak a brit
önkormányzatoknál: felháborodtak a vallásellenesek Nagy-Britanniában, mert a kormány visszaállította a települések azon jogát,
hogy lehetővé tegyék a hivatali
munka kezdetén az imádságot –
jelentette a vallási hírekkel foglalkozó RNS amerikai hírportál. Az
Eric Pickles államtitkár által indítványozott jogszabály az önkormányzatok hatáskörébe utalta annak meghatározását, élnek-e az új
rendelet adta lehetőséggel. A Legfelsőbb Bíróság februári döntésében elmarasztalta a dél-angliai
Bideford városát, amiért az angol
önkormányzatok több évszázados
hagyományának megfelelően a
hivatalos tárgyalások megkezdése
előtt imádkoztak. Keith Porteous
Wood, a Nemzeti Világi Társaság
igazgatója felháborodását fejezte
ki, amiért a kormány felülírta a bíróság döntését, és közölte, jogi lépéseket tervez az ügyben. Pickles
viszont világossá tette: az intézkedés „határozott jele annak, hogy a
kormány a hit szerepének védelmére törekszik a közéletben”.
(MTI)
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Jóra nevelõ
szavak
Kisgyermekeinkben egészségesen erős és maradandó hatást
eredményeznek azok a szavaink,
mondataink, amelyekkel megerősítettük alakuló önbizalmukat. Az
alábbi rövid mondatok csupán illusztrációi annak az őszinte igyekezetnek, amely a gyermekben a
jóra való hajlandóságot és a helyes önbizalmat erősíti. Jó mégis
végigolvasni őket, hogy bátorítást
merítsünk a gyermekekkel való
együttlétekhez. Mondjuk tehát
sokszor nekik ezeket vagy az
ezekhez hasonló mondatokat,
hogy egyre erősebbé és bizalmasabbá váljon a szülő-gyermek
kapcsolat, amely jóra neveli őket!
Íme: Szeretlek! Ügyes vagy!
Figyelek rád! Szerintem meg tudod csinálni, képes vagy rá! Bízz
magadban! Én bízom benned!
Most nagyon büszke lehetsz magadra, én az vagyok rád! Köszönöm, hogy kidobtad a szemétbe/idehoztad/elraktad stb.,
ezzel sokat segítettél nekem. Nagyon szép/különleges/hangulatos, amit rajzoltál/írtál/csináltál stb. Nahát, nagyon sokat
dolgoztál ezen, látszik is! Tudom,
hogy ezt nem szereted csinálni,
mégis megtetted. Nagyra értékelem, köszönöm. Nagyon türelmes
voltál, köszönöm. Láttam ám, milyen sokáig/kitartóan próbáltad
megcsinálni, ügyes vagy. Sikerülni fog! Megcsináltad, ügyes
vagy!! Tudok segíteni valahogy?
Köszönöm a segítségedet. Köszönöm, hogy együttműködsz. Szerinted hogy legyen? Te mit gondolsz erről? Szerinted ezt hogy lehet megoldani? Nahát, neked
eszedbe jutott, mit kell megcsinálni/megvenni, én el is felejtettem.
Hogy neked milyen jó a memóriád! Látom, ez most nagyon boszszant. Nyugodtan lehetsz mérges.
Holnap újra megpróbálhatod, jó?
Akkor lehet, hogy sikerülni fog.
Ne haragudj, igazad van. Ne haragudj, ha türelmetlen/mérges
vagyok! Nem rád haragszom,
csak most ilyen napom van. Úgy
szeretlek, ahogy vagy./Olyannak
szeretlek amilyen vagy!
(A csupaszivmagazin.hu nyomán)

2012. április 29–május 6.

Az Iskola rossza
Régi történet, de sokszor ismétlődött tanítói pályám során, más helyzetekkel és más szereplőkkel. Néha
nagyon rossz véleménnyel érkezett
hozzám egy gyermek, és nekem kellett döntenem a sorsáról. Nagy felelősséget, de nagy lehetőséget is kaptam ezzel Istentől, mert ha elítélem
én is, akkor elveszem a kedvét, végleg bezárkózik a véleményemtől, de
ha esélyt kap helyzete tisztázására
és a javulásra, ha bízom benne, akkor lendületet kap, és már csak azért
is jól teljesít, hogy szégyenben ne
maradjak a bizalmammal.
Egyszer egy anyuka jött be szeptember elsején, és arra kért, hadd
járjon hozzám a kisfia. A beiratkozásnak vége volt, az osztálylétszámot lezártuk, semmi esélye nem volt
az átiratkozásra, csak ha én felveszem valamilyen fontos szempont
mérlegelése után. Az édesanya megtörten mondta el, hogy ez a kisfiú a
másik iskola legrosszabb magatartású gyermeke, és több intőt hoz, mint
osztályzatot, de ha ide járhatna, tanítás után átmehetne hozzá, a szomszéd épületben levő munkahelyére.
Kevesebb időt rosszalkodna az iskolában.
Beszélgettem velük. Kiderült,
hogy milyen nehéz körülmények
csapódnak le a gyermek idegrendszerében. ’56-ban elmenekült egy
nagy fiuk, hiába keresték a Vöröskereszt által és személyesen, a fiú végleg eltűnt a szemük elől. Már nem
voltak fiatalok, teljesen összetörtek.
Ilyen állapotban vállaltak még egy
gyermeket. Még a gyermekvárás
elején meghalt a férje. Aztán megszületett Józsika, az „iskola rossza”.
Nagyon meghatott az anyuka
őszinte vallomása. Felvettem az osztályomba, és figyeltem a gyermeket.
Kicsit nyugtalanabb volt, mint a többi, de semmi rosszaságot nem követett el. Sok biztatásra és elfogadásra
volt szüksége, és amikor biztonságban érezte magát, egész jó eredményt ért el.
Szeretettel gondolok rájuk, és remélem, emlékeznek rám.
Máskor is kaptam fekete szemüvegen keresztül nézett gyermekeket, akik nem lehettek csak rosszak,
mert úgy akarták látni őket. A véleményük nemcsak a gyermeket minősítette, hanem a testületet, amelyik elítélte. Terhükre volt a kicsi,
nem tudtak mit kezdeni a problémájával, vagy valamit vártak a szülők-

től. Nem vették figyelembe a körülményeket.
Mintha az iskolai esetek megismétlődnének nagyobb közegben is.
Valahol valakiknek az elbizonytalanítás a céljuk, vagy nem veszik
figyelembe a körülményeket, amikor véleményt formálnak. Lehet,
hogy a rossz minősítéssel zsarolni
akarnak. Sajnos ilyen indítékot is tapasztaltam pályám során.
Józsika édesanyja jó megoldást
keresett. Belátta, hogy a másik iskola testülete nem képes jóindulatú vélemény alkotására, keresett egy biztonságosabb iskolát leminősített
gyermeke számára.
Nem rokkant bele, és nem veszítette el a gyermeke iránti féltő szeretetet, hanem tehetségéhez mérten a
legjobb módon segítette a fejlődését.
Sokat tanultam ettől a szerencsétlen özvegyasszonytól.
Bízni kell a gyermekünkben minden körülmények között, mert ki
bízzon bennük, ha nem az édesanyjuk. És ki szeresse őket, ha nem ő.
A méltatlan megítélés pedig elveszi méltó jutalmát.
Frittmann Lászlóné

A kertbe ment
Uram, én nem tudom, milyen a kerted,
a virágosod és a pázsitod.
Én nem tudom, virágok ültetését
ágyásaidban hogy igazitod.
Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve
júniusi vasárnap hajnalán,
beteg lábával és beteg szivével
bánatosan kertedbe ment anyám.
Uram, tele volt immár félelemmel,
sokszor riasztó árnyék lepte meg,
de szigony-eres, érdes két kezével
még gyomlálgatta volna kertemet.
A kicsi teste csupa nyugtalanság,
s most elgondolni nem tudom, hogy ül.
Virágosodban könyörülj meg rajta,
hogy szegény ne szenvedjen tétlenül.
Mezőiden ne csak virágmagot vess,
virágaid közé vegyíts gyomot,
hogy anyám keze gyomlálhassa kerted:
asphodelosod és liliomod.
Áprily Lajos
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Az ajtó

A cikkben említett bemerítések
egyikéről készült képen láthatók: Nagy
István, Halász Levente, Kissné Fink
Zsuzsanna és ifj. László Gábor
lelkipásztor és Várady István
Néhány évvel ezelőtt feleségemmel elmentünk az Erkel Színházba.
Házasságunk kezdetén voltunk, gyerekek nélkül, így könnyen mozogtunk. Az Izraeli Állami Balett vendégszerepelt. A darab, amit előadtak, az
akkor még élő, talán legnagyobb francia balettművész és világhírű koreográfus, Maurice Bejart műve volt Az ajtó
címmel.
Az előadás a szokásosan indul, kiúszik a fény, a nézőtér elcsöndesül.
Hallani a szétcsúszó függöny surranását, majd megint csönd, élesen hallható, jól érzékelhető csönd. Rövid villanások a színpadon. Mintha ott lenne
egy ajtó. Vagy talán több? A villódzás
egyre gyorsabb, már többet látni. Végül felfogjuk, hogy az egész egy kimerevített kép. Zárt, valamint résnyire,
félig és teljesen nyitott ajtók mindenütt. Oldalról, szemből, minden irányból. A táncosok mozdulatlanok. És akkor felcsendül a zene. Zene? Ez nem is
az! Ez a zsanér nyikorgása, miközben
mozdul az ajtó. De erre a zenére mégis megmozdul minden. Az ajtók, a
végtagok, a testek. Az egyik táncos kinyit egy ajtót, majd visszacsukja. A
másik mintha belépne, de visszahátrál. Talán megijed attól, ami belül vagy
kívül ott van. Olyan is akad, aki rövid

ideig az egyik oldalon mozog, átlép a
másikra, majd megint vissza. Talán
nem tudja eldönteni, hol legyen, hol jó
neki. És van olyan is köztük, aki kinyit
egyet, átlép rajta, és ott marad. A legkülönbözőbb variációkat látni a színpadon, ugyanúgy, mint az életben.
Hiszen ajtók vesznek körül bennünket. Ajtók, amelyek elválasztanak
vagy összekötnek, attól függően,
hogy kinyitjuk vagy becsukjuk őket.
Ajtó a szülőszobán és a gyerekszobán.
A fürdőszobán és a nappalin. Az ovi
és az iskola bejáratán. A közérten, a
rendelőn és a műhelyen. És a műtőn
is, meg a kórtermen is. Sőt! Még az
imaházon is. Egész életünkben ajtót
nyitunk és csukunk. Belépünk, maradunk, kilépünk, megyünk. Visszalépünk, mert bánjuk, belépnénk, de
nem merünk. Mint ahogyan ott, abban a darabban láttunk, Bejart víziójának leképzésében.
És hogy mindez miről jutott
eszembe? Nemrég Rákoscsabán bemerítés volt. Rövid időn belül kettő is.
Akik bemerítkeztek, úgy voltak, mint
Bejart művében a táncosok. Volt olyan
bemerítkező, aki már bent volt régóta,
születése óta, mégis ki kellett nyitnia
az ajtót. Volt olyan is, aki előbb csak
benézett, és csak később lépett be. És
olyan is akadt, aki várt a társára, hogy
együtt léphessenek be. Mint a darabban sok évvel ezelőtt. De nekik, szemben a táncosokkal, volt egy közös, egy
nagyon fontos közös tulajdonságuk.
Volt egy pillanat az életükben, amikor
más-más időpontban, de megnyitottak egy ajtót, amelyet még soha senki
nem látott. De tudjuk, hogy van. Megnyitották ezt a láthatatlan ajtót, mert
valaki megzörgette. Megzörgette, esetleg többször is, és várt türelmesen.
Várt, hogy beléphessen, és ott maradhasson örökre.
Békefi Iván

Gondolkodjunk!
Sokkal könnyebb a helyes keresztyén életről beszélni, mint az
életünkkel megmutatni. (Szikszai
Béni)
A keresztyén ne legyen falu a
völgyben, hanem hegyen épített város! (Spurgeon)
A keresztyénség ízét maguk a
keresztyének adják meg azáltal,
ahogy élik azt. (Ecsedi Aladár)

Könyvajánló
Tim Sanford:
Engedd el a gyeplőt, és élvezd...
Fedezd fel a ketrec nélküli gyereknevelés örömét!
Beléd sulykolták: muszáj elérned, hogy a gyerekeid élete helyesen alakuljon! Ha nem, mit fognak
gondolni rólad? Vagy ami még
rosszabb: miféle katasztrófa vár
rád, ha a gyermeked a rossz utat
választja? Kikészülsz az aggodalmaskodástól, gyermekedet pedig
sikerül teljesen elidegenítened.
Pedig az igazság az, hogy nem
tudod elérni, hogy gyermeked
élete helyesen alakuljon. Még
csak nem is a te dolgod ezt elérni.
Valójában igazi szülői feladatod
ennél sokkal boldogítóbb, kellemesebb és megvalósíthatóbb.
Hagyd, hogy Tim Sanford, a
tapasztalt szakember és szülő
megmutassa, hogyan szabadulhatsz meg tinédzsered jövőjével
kapcsolatos félelmeidtől – és hogyan engedheted el a gyeplőt, ami
soha nem is volt a kezedben. Felfedezheted az igazságot arról, hogyan neveli Isten az ő gyermekeit,
és ez szabaddá tehet téged.
Így válhat az otthonod csatatérből a szabadság szülőházává a
magad és tinigyermeked számára. A gyeplő kezd kicsúszni a kezedből – és szerintünk élvezni fogod!
„Sok szülő – merő jóindulatból
– erős kézzel tereli gyermekeit a
biztonság, a siker és a spiritualitás
felé. Ez azonban árt a kapcsolatnak, a szabályok kapcsolat nélkül
pedig csak lázadáshoz vezethetnek. Akár a vitatkozásban égtél
ki, akár abba fáradtál bele, hogy
saját hibáitól próbálod »megmenteni« a gyermekedet, Tim Sanford
sokkal jobb utat tud. Ideje »elengedni a gyeplőt« – és újra örülni a
fiadnak vagy lányodnak.” (Josh
McDowell szerző és előadó)
Az Új Remény Alapítvány kiadványa megvásárolható 2200 Ftért a keresztyén könyvesboltokban és a gyülekezeti könyvesasztaloknál!
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Remény
Ukrajnába

Az Út a Reményhez (volt Gabonamag) gyermek- és ifjúsági misszió munkatársai legutóbb Ukrajnában jártak.
Erről a látogatásról szól a következő beszámoló. (A szerk.)
Amióta elkezdtük a missziómunkát a beregszászi gyermekotthonban, közel nyolc év telt el. Magam egy segítővel beszélgettem
négy gyerekkel egyenként.
Ugyanazokat a kérdéseket tettük fel mindegyiknek: Mióta vagy
az intézetben? Miért kerültél ide?
Mit szeretnél csinálni, ha felnősz?
Mi az, ami neked a legjobban hiányzik? Mi jelent számodra igazi
örömet?
Ami kiderült: a gyerekek túlnyomó része vagy árva, vagy a szülők alkoholizmusa miatt nem élhetnek családban. Mélyszegénység és
reménytelenség jellemzi azokat a
családokat, akiknek gyermekei itt
élnek.
A megkérdezett gyerekeknek
van jövőképük, szeretnének tanulni
és családot alapítani. Hozzátették,
hogy másféle családot, mint az
övék. És szeretnék megadni gyermekeiknek azt a szeretetet, amit ők
nem kapnak meg.
A kérdésre, hogy mi jelent örömet számukra, háromféle válasz
jött:
– Örülök, amikor maguk jönnek
– mondta egy 17 éves fiú.
két kislány csak vállrándítással
reagált, Claudia, egy 11 éves leányzó
a szemembe nézve így válaszolt:
– Annak örülök, hogy ismerem
Istent.
– Szoktál imádkozni? – kérdeztem.
– Igen, mindennap – válaszolta.
Szeretnénk, ha az ilyenfajta válaszadók száma szaporodna minden egyes látogatásunk után. Ezért
munkálkodunk.
Szilágyiné Éva
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Vendégségben
Mikor születésünkkor megpillantjuk a külvilágot, még nem tudjuk, mi vár ránk.
Valaki már ezt is jól tudja...
Cseperedünk, értelmünk valamelyest nyiladozik, iskolákat végzünk el, tudományokra teszünk
szert, boldogok vagyunk, szomorúságok érnek, sikereket érünk el a
sportban, művészetben, máskor kudarcok érnek, meg nem értések sorozata, mellőzések, jó és rossz választások, munkahelyi előmenetelek,
máskor munkahelyi sikertelenségek, egyszóval elég tarkabarka világ
tárul elénk, újszülöttek elé.
Barátokra lelünk, szerelmek szövődnek, kapcsolatok köttetnek és
szűnnek meg. Közlekedünk a világban, ki-ki egy kis körben, mások
elég nagy hatósugarú távolságban, s
mindezek után beérünk abba a kis
területbe, amelyből vétettünk.
A hely, amihez kötődünk, beíródik az agytekervényünkbe, a személy, akit szeretünk, kibérel egy kis
zugot valamelyik agyféltekén.
Mindenki életében a boldogság
felé vágyik, valamilyen úton-módon
oda igyekszik, hogy milyen hatásfokkal, ez változó. A sovány, a kövér,
a vidám, a szomorú, a gyermek, az
ifjú, a középkorú és az aggastyán
ember is mind-mind melegségre vágyik. Mert a földön egyedül van.
Ezért keres még életében olyan társat, társakat, akikkel lehetőleg optimálisan leélheti ezt a rövidke életét.
Van, aki megtalálja, van, aki nem.
Van, aki jól választ, van, aki elvéti.
Van, aki jó választási eredményeképpen jó életet él, van, aki rossz választásának eredményeképpen leéli
azt az életet, ami nem az övé. Van,
aki változtat ezen, elválik, majd
vagy jól, vagy rosszul újra dönt.
Ilyen tarkabarka, keszekusza lelki
folyamatok eredményeként életének
végére eljut ahhoz a ponthoz, hogy
megnevezze, kit is akar magának. Ki
az, akihez életének derekán odaköti
még funkcionáló életét.
A legtöbb ember ekkor felemeli
tekintetét, és meglátja a magasban
Istent.
Vannak, akik még ekkor sem látják be, hogy vendégségben voltak
ezen a földgolyón. Egy olyan nagyság vendégei voltunk, akit talán későn ismertünk meg. Olyan felettünk
álló lény vendégei voltunk, aki születésünkkor ismerte genetikai állományunkat, s egy égi chipleolvasóval már ekkor tudta, hogy az a cse-

csemő odafordul-e hozzá, vagy nélküle éli le életét.
Ismeri jó előre lépteinket, vágyainkat.
Az élet, amelyet gazdagságával
megélünk, lássuk be, egy átmenet.
Egy szép vendégség. Tudatosan éljük meg minden pillanatát, és lássuk
meg a napok változatosságában
vendéglátónkat!
Dr. Nagy Imre

A csavargó a halálra gondol
Uram, a tél bevert a templomodba.
Álltam vaspántos portádon belül
s ámulva néztem botra-font kezemre
sugárban omló fényességedet.
Térdelt a nép, én álltam egyedül,
úgy hallgattam, amit beszélt papod:
„Ez világot szívedben megutáljad
és úgy menj ki belőle meztelen –”
Uram, te ezt így nem akarhatod.
Tudom, hogy földed nagy területéből
egyetlen barlangod jutott nekem,
s megreng az is, ha viharod zenéje
végigrobajlik fenn a tölgyeken.
De ha tavaszod jő, enyém az erdő,
és jó hozzám az erdő: ennem ad,
rigószavaddal kelt a kora-reggel
s odvamba surran este sűnfiad.
Gazdám, a nyár, az ősszel hullt levéllel
új őszig minden gondot eltemet:
mezítláb járom harmatos meződet
s verőfényed füröszti mellemet.
S ha kóborolni küld a nyugtalanság
s nótázva fut mellettem patakod,
kurjantással köszöntöm kék lakásod,
s fütyörészem s Uram, te hallgatod.
Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel,
otthon-kínáló tűz nem int felém,
de mondd, volt-e valaha szép világod
valakié úgy, ahogy az enyém?
Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat
egy rándítással elhullathatom,
saruim szíja sem marad velem.
Uram, utálni nem tudom világod,
de indulhatok, amikor kivánod,
igéd szerint: egészen meztelen.
Áprily Lajos
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Lelkipásztor-búcsúztató ünnepély
2012. március 25-én, vasárnap délután az Ócsai Baptista Gyülekezetünkben ünnepélyes búcsút vettünk
Nemeshegyi Zoltán lelkipásztorunktól,
akinek közösségünkben végzett több
mint 11 éves szolgálata ért véget
nyugdíjba vonulásával. Az ünnepi istentisztelet programjának szervezője,
Szabadszállási László gyülekezetvezető
kezdte meg az alkalmat, és köszöntötte Nemeshegyi Zoltánt és a vendégekkel kiegészült gyülekezetet Jn
12,25–26 igeversekkel.
Az igehirdetés szolgálatát Lukács
Tamás szigetszentmiklósi lelkipásztor
végezte, aki a továbbiakban ügyintéző szolgálatot vállal az ócsai gyülekezetben. Az igehirdetésnek Ézsaiás
könyve 49. része adott alapot, amelyben Jákób Izrael felé irányuló megbízatásáról olvashatunk. A prédikációban többek között elhangzott: „az Istentől küldött szolgálattevő tettei
olyanok, mint a nyíl, amely célba talál azon szívekben, amelyek rossz
irányba mennek. Azonban Isten szolgája sem rendíthetetlen érzelmileg,
hiszen az örömök mellett a fájdalmat
is képes átérezni, amit viszont Krisztussal való szoros kapcsolatán keresztül tud elhordozni. A lelkipásztor
megbízatásába beletartozik a helyreállítás is, ami Jákóbnak is elsőrendű
feladata volt.”
Az igei tanítást követően köszöntések sora hangzott el Nemeshegyi
Zoltán felé, aki alázattal hallgatta a
szívélyes és hálával teli üdvözléseket
gyülekezetünk különböző szolgálati
csoportjai részéről. Köszöntötték őt
az gyülekezet elöljárósága, ifjúsága, a
nyugdíjasok, a bibliakörösök népes
csoportja, s meglepetésként azon testvérek sokasága, akiket lelkipásztorunk merített be, illetve az általa öszszeadott fiatal házasok. Még a gyülekezetünk szándékában álló építkezést
előkészítő bizottság nevében is elhangzott köszöntés, amelynek munkáját pásztorunk is segítette. Nemeshegyi Zoltánné Erika felé Szabadszállásiné
Szilvi mondott köszöntő szavakat, és
az átadott virággal fejezte ki a gyülekezet szeretetét. A város nevében
Ócsa polgármestere, Bukodi Károly úr
mondta el köszöntő szavait. A folytatásban az énekkar énekei között Nemeshegyi testvérhez közelálló és vele
együtt munkálkodó személyek köszöntései hangoztak el, Ország Tibor
római katolikus plébános, Hantos Péter református lelkész, Győri János Sámuel pesterzsébeti evangélikus lel-

kész, Surányi Imre, a Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vezetője, és
végül Meláth Attila, a Budapesti Baptista Egyházkerület elnöke. Mindanynyian azon gondolatok jegyében szóltak, hogy igazi búcsúzkodásra Nemeshegyi Zoltán testvérünk esetében
nincs szükség, hiszen nyugdíjazása
nem egyenlő a „teljes visszavonulás”
fogalmával. Szűcs Lajos úr, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke levélben kívánt békés nyugdíjaséveket búcsúzó
lelkipásztorunknak. A záró szavak
között elhangzott: „Lelkipásztorától
búcsúzik a gyülekezet, de Nemeshegyi testvértől és családjától nem, hiszen továbbra is az ócsai gyülekezet
szolgáló tagjai maradnak.” Alkalmunkat a Feltámadt Hős kezdetű
énekkel zártuk.
Isten áldásaiban gazdag, szolgáló
életet kívánunk testvérünknek nyugdíjaséveiben is!
Lejegyezte: Tóth Benjámin

Gyermekbemutatások
„Isten ajándéka a gyermek”
Felsőpetényben január 29-én
volt a lelkipásztor Sellyei család
ötödik gyermekének, Sellyei Ágota
Annának a bemutatása. Isten áldja
a szülőket és a gyermekeket!
Békéscsabán március 25-én
Csicsák János és felesége, Gabika
negyedik fiúgyermeküket, Benedeket hozták el a gyülekezetbe az
Úrnak és a gyülekezetnek való bemutatásra. (Á. Gy.)
Pestszentimrén április 1-jén
történt Tóth Péter és Tóthné Jobbágy
Éva első gyermekének, Péternek a
bemutatása. Az Úr áldása maradjon a családon!

„Barátságban született
gyõzelmek”
Nyírvidéki beszámoló
2012. március 3-án 9 órakor
kezdtük immáron a második alkalommal megrendezésre kerülő hagyományőrző
asztalitenisz-versenyt. Az egészséges versenyhez
szükséges jó lelkületet és igei gondolatokat Katona László lelkipásztor
testvérünk közvetítette. Ezt követően Nagydobos község polgármestere, Fonalka István köszöntötte a megjelent versenyzőket. A nagydobosi
körzet és a vajai gyülekezet szervezésében ismét jó hangulatú, barátias
légkörű „rangadón” vehettünk
részt. A nyírvidéki gyülekezetekből,
Nyíregyházáról, Nyírmeggyesről,
Mátészalkáról, Vajáról, valamint
Nagydobosról és a szomszédos
Ópályiból is barátkozó csapatok növelték a verseny színvonalát Csástyu
Antal és Kanalas Géza vezetésével.
Hálás szívvel köszönjük valamenynyi versenytársunknak a sportszerű
magatartást. A költővel együtt tanuljuk ezeken az eseményeken,
hogy: „Tanulj meg becsülettel győzni, vagy emelt fővel veszíteni!” Aki
nem tanul meg veszíteni, az nem
tud a győzelmeknek sem igazán
örülni. Ezen a hétvégén kb. 40-en tanulhattuk a veszítés lehetőségét és a
győzelem örömét. Szükségünk van
ezekre a megtapasztalásokra a hétköznapi küzdelmeink során is, mert
az ilyen események közösséggé formálnak bennünket. Őrizzük a verseny minden örömét, és forgassuk a
szívünkben a megnyitón hallott igei
gondolatokat! Ezen a versenyen
több kategóriában is indulhattak a
versenyzők, és az alábbi eredmények születtek:
Felnőtt csapatbajnokság: I. helyezett a nagydobosi 1-es csapat Kanalas
Géza vezetésével. II. helyezett Ópályi
(barátkozók) csapata Csástyu Antal vezetésével. III. helyezett a vajai gyülekezet
csapata Rozinyák Attila vezetésével.
Gyerekversenyek: I. helyezett Vadon Réka, nagydobosi gyülekezet. II.
helyezett Cserés Dorottya, nyíregyházi
gyülekezet. III. helyezett Pócsi Áron,
nyírmeggyesi gyülekezet.
Felnőtt egyéni: I. Mózes Zsolt,
nyírmeggyesi gyülekezet. II. Jóni János,
nagydobosi gyülekezet. III. Kanalas Géza, nagydobosi gyülekezet. IV. Hanyu
Sándor, nagydobosi gyülekezet.
„Ütésemet elvégeztem, a hitet
megtartottam!”
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Húsvéti ünneplés a pocsaji
roma gyülekezetben
Házi konferenciát rendezett húsvétkor a pocsaji roma gyülekezet. A
rendezvényre meghívták a szomszédos gyülekezeteket is. Újlétáról,
Bojtról, Konyárról és Debrecenből
jöttek testvérek, s mintegy 25 felnőtt
és 12 gyerek volt együtt egész nap,
hála az Úrnak, roma és magyar testvérek egyaránt. Az alkalom húsvétvasárnap reggel 10 órakor kezdődött. A délelőtt Rézműves János
gyülekezetvezető testvér bevezető
gondolataival, igei tanításával indult, majd az igehirdetést Pesti József
testvér, a debreceni gyülekezet igehirdetője tartotta. A sok értékes gondolatot, üzenetet két bizonyságtétel
követte. Először Szabó László, majd
Papp József testvérek mondták el
megtapasztalásaikat – mindketten a
debreceni gyülekezet tagjai. Végül a
délelőttöt Csuhai József testvér diavetítéses beszámolója zárta, mely a
magyarországi romamisszió történetét vázolta fel röviden, sok hasznos információt tartalmazva. Ezt követően egy nagyon gazdag közös
ebéddel folytatódott a nap, ahol a
pocsaji testvérek bőséges ebéddel
láttak vendégül bennünket. A finom
gulyáslevest sütemények sokasága
gazdagította. Az ebédhez a gyülekezet kemencéjében sütött kenyeret
szolgáltak fel, aminek finomsága a
süteményekkel vetekedett. Délután
újabb bizonyságtételekkel folytatódott a nap. Először az újlétai gyülekezet vezetője, Rézműves János
testvér tett röviden bizonyságot,
felvázolva az újlétai gyülekezet
munkáját is, majd a konyári gyülekezetből Cséki Géza testvér adott át
néhány igen értékes üzenetet a húsvéttal kapcsolatosan. Az alkalmat
végül Czakó István, a debreceni gyülekezet igehirdetője, igehirdetése
zárta. Sok áldott üzenetet hallhattunk a húsvét jelentőségéről, s az
igehirdetések és bizonyságtételek
által erősödtünk lélekben, hálát adva Jézus Krisztusnak az értünk hozott hatalmas áldozatáért, és azért a
reménységért, hogy nincs már
okunk a félelemre, mert ő legyőzte
mindünk ellenségét, az Embergyilkost. Köszönjük a pocsaji gyülekezetnek ezt a szép és emlékezetes napot, amikor lélekben erősíthettük
egymást, s sokat tanulhattunk a
húsvét üzeneteiből.
Czakó István
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Baptista Romamisszió
Köszönet és újabb kérések
Kedves Testvérek! Köszönjük mindazoknak, akik a Békehírnökben megjelent tavalyi felhívásaink alapján elküldték
vagy jelezték különféle adományaikat.
Jelenleg különösen időszerű kéréseink:
Kertművelés segítése. Egyre több
család szeretné a kertjét művelni.
Várjuk a felajánlásokat vetőmagvakra, szállítható és tárolható gumókra
(virágmagok, virághagymák, hüvelyesek, kukorica, napraforgómag,
zöldségmagok, vetőburgonya stb.),
gyümölcsfacsemetékre és bokrokra
(málna, ribizli, egres, szeder), illetve
örökzöldekre és díszcserjékre vonatkozóan.
Imatámogatás kérése. Kérjük azokat
a testvéreket vagy imaköröket,
akik/amelyek rendszeresen szeretnének imádkozni a romamisszióért, jelezzék szándékukat! Számukra tájékoztatást küldünk a misszió aktuális
imatémáiról.
Pályázatok írása. Várjuk azok jelentkezését, akiknek ebben jártasságuk van, s szívesen vállalnának szolgálatot ezen a területen.
Gyakorlatias tevékenységek. Ügyes
lányok, háziasszonyok jelentkezését
várjuk, akik szívesen tanítanának roma testvérnőket, tinédzsereket, fiatalokat praktikus dolgokra: például
hímzés, szövés, foltvarrás, horgolás,
kötés, befőzés, háztartási munkák,
kertgondozás stb.
Roma gyermekek és fiatalok szabadidős
foglalkoztatása. Önkéntes szolgálatot
önállóan végzőket és segítőket keresünk keresztyén gyermek- és ifjúsági
programok lebonyolításához – néhány
órára, egy vagy több napra.
Gyermeküdültetés családoknál. Kérjük azokat a családokat, akik a nyár
folyamán és/vagy az egyéb iskolai
szünetekben néhány napra szívesen
vendégül látnának otthonukban roma gyermekeket, jelezzék elképzelésüket! A gyermekek és/vagy szüleik
rendszeres látogatói a roma baptista
gyülekezeteknek vagy gyermekprogramoknak. Esetleg már a nyár
megérkezése előtt fel lehetne venni a
kapcsolatot az érintett családokkal
látogatás vagy vendégül látás formájában.
Régi, de mindig időszerű kéréseink
Hangszerek gyűjtése. A gyermekés ifjúsági misszióban szükség van

különféle hangszerekre: furulya,
dob, gitár, szintetizátor, bármilyen
egyszerűen kezelhető hangszer
szóba jöhet.
Folyamatosan gyűjtjük az alábbi
tárgyakat a romamisszió által elért
családok, gyermek- és ifjúsági csoportok, valamint az imaházak, illetve összejöveteli helyek részére:
– Bibliák, gyermek- és ifjúsági
munkához használható irodalmi
termékek
– lejárt színes naptárak (igés és
nem igés, de szép kivitelű falinaptárak, igés kártyanaptárak)
– használt igés bibliajelzők
– szép képeket ábrázoló használt képeslapok (karácsonyi, húsvéti, virágokat, állatokat és szép tájakat ábrázoló lapok)
– fa- és széntüzeléshez használható tűzhelyek, kályhák, kályhacsövek
– jó állapotban lévő irodatechnikai eszközök: számítógép, nyomtató, fénymásoló
– írószerek (tollak, ceruzák, színes ceruzák), füzetek
– jó állapotban lévő háztartási és
egyéb tárgyak: mosógép, centrifuga,
rádió, tv, DVD-lejátszó, bicikli stb.
A könnyen szállítható és tárolható adományok eljuttathatók személyesen Csuhai József részére az
országos központi irodába (Budapest VI., Benczúr u. 31.), illetve postai úton az alábbi címre: Pálinkás
Ibolya, 2111 Szada, Székely B. u. 37.
Információ, jelentkezés és esetleges egyeztetés: Pálinkás Ibolya, baptifon: 06 20/886-4851 (üzenet hagyható), e-mail: palinkas.ibolya@citromail.hu.
Köszönjük a közreműködést!
„Nem marad örökre elfelejtve a
szegény...” (Zsolt 9:19/a)
Pálinkás Ibolya
 A gondoskodó boldogsága
Boldog az, akinek gondja van a
nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi, és életben tartja, boldog lesz a földön; nem
engedi át ellenségei dühének. Az Úr
enyhülést ad betegágyán, jobbulást
ad neki, valahányszor betegen fekszik. (Zsolt 41,2–4)
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Meghívó Csopják-emléknapra
„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről,
akik az Isten igéjét hirdették nektek! Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!” (Zsid 13,7)
2012. május 13., vasárnap délután
4 órától Csopják-emléknapra várják
az érdeklődőket a Rózsakert Közösségi Házba (Budapest, Budatétény,
Dézsmaház u. 33.).
Csopják Attila (1853–1934) a magyar nyelvű baptista misszió úttörője
volt (1893, Tahitótfalu, Budapest –
Nap utca), gyülekezetplántáló (1908,
Kispest), a magyar baptista ifjúsági
egylet alapítója, a Magyarországi
Baptista Egyház hetilapjának, a Békehírnöknek alapítója és főszerkesztője
(1895–1934). Számos verse, éneke,
énekfordítása, regénye jelent meg és
festménye maradt ránk. Civil életében miniszteri tanácsos volt, és a szegények nagy pártfogója, munkahelyés otthonteremtő.
Isten gondviselése révén Csopják
bácsi utódaiban is jót tett a közösségünkkel. Egy dédunokája a Rózsakerti Baptista Közösség alapítóinak egyike lett, akit egy Csopják unoka, Joli
néni időskori gondnokságára kértek
fel. Végül Joli néni a pesterzsébeti házát egyházunkon keresztül egy
Csopják Attila tiszteletére épülő emlékhely létrehozására hagyta. Így
épült meg a Csopják-torony, mely a
közösségi ház szerves része. Csopják
Attilának egy Kaliforniában élő unokája, Steiner István gyűjtötte össze a
szükséges pénzt a Csopják-toronyban
megépült liftre, ami a használati engedély kiadásának feltétele volt. Reméljük, hogy István bácsi velünk ünnepel ezen a napon. Az adakozásban
nagy része volt a világon szétszóródott Csopják rokonságnak.
A rózsakerti gyülekezet hálás,
hogy nemcsak anyagi segítséget kapott a Csopják családtól, hanem gazdag szellemi örökséget is. A természetesen növekvő kiállítás a torony felső
szintjein kapott helyet.
Az emléknap a rokonság és a helyi
gyülekezet ünneplésével délelőtt 10kor kezdődik, amikor az igét az egyik
Csopják unoka, Steiner József fogja hirdetni, aki 35 éven keresztül sugározta
az evangéliumot a Monte Carló-i
radióadóról.
A vendégekkel és egyháztörténész szakemberekkel délután 4 órától
fogjuk felavatni az emlékhelyet. Előadásokban mutatjuk be Csopják testvér gyülekezetplántálási, közegyházi,
irodalmi, művészeti tevékenységét, a

családban és a társadalom szélesebb
területén betöltött szerepét.
Az emlékhelyet megnyitó ünnepélyes tudományos értekezletre meghívtuk dr. Mészáros Kálmán egyháztörténészt, id. Kovács Géza írót, Lados István Csopják-életrajzírót, Sinka Csaba
utódlelkipásztort Kispestről, Huszta
Csaba utódlelkipásztort a Nap utcából, Győri Kornél Csopják unokavőt,
Marosi Nagy Lajos életrajzírót. Meghívtuk Mészáros Kornél főtitkárt, akinek komoly közvetítői szerepe volt a
Csopják-emlékhely létrejöttében.
Az eseményt meghirdetjük az
egyházi sajtóban. Az értekezleten
videofelvételek készülnek az állandó kiállítás gazdagítására. Megkérjük az ország testvériségét, hogy
akinek bármilyen tárgyi vagy információs anyaga van Csopják Attiláról, szíveskedjék eredetiben,
másolatban vagy elektronikus formában elérhetővé tenni! Az anyagok átadására a megnyitó rendezvényen ünnepélyes körülmények
között nyílik lehetőség.
Legyen áldott Csopják Attila emléke és mindenki, aki az ő Urát, Jézus
Krisztust követi!
A Rózsakerti Baptista Közösség
nevében:
Dr. Kovács Géza
lelkipásztor

Tudsz-e szeretni?
Szeretni nem tud minden ember,
a lélek drága gyöngye ez,
melyet a testtől senkisem nyer,
csupáncsak Isten adja ezt.
Szeretni tudni: kincs a mennyből,
mely gazdaggá tesz igazán;
mellette oly kicsinyre törpül
minden művészet, tudomány.
A gőg, kevélység meg nem érti,
hogy az valóban létezik,
de mely kebelben elkezd égni,
az melegével megtelik.
Szeretni Istent s embertársat,
szolgálni, tenni szívesen;
irgalmat, üdvöt nyújtni másnak,
dicsérni Istent szüntelen.
És átkarolni gyöngédséggel
ellent s barátot boldogan;
szeretni nem tud minden ember,
csak kiben Isten Lelke van.
Csopják Attila (részlet)

Imádkozzunk
a fogvatartottakért!
Április 29., vasárnap a megbékélés
napja a Nemzetközi Börtönmissziós
Szolgálat keretében. Erre biztat bennünket Roszík Gábor, a Magyar Testvéri
Börtöntársaság és a Börtönlelkészek
Magyarországi Szervezetének elnöke,
valamint a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Börtönszolgálata. Imádkozzunk ezen a napon azért, hogy a fogvatartottak a kereszthez jöjjenek, ahhoz a
helyhez, ahol a szeretet és az igazság találkoznak! Hogy a fogvatartottak megbékéljenek az áldozataikkal, családjukkal és
közösségekkel!
Igazságot mindenkinek!
A szemet szemért, fájdalomért
fájdalmat, elvesztésért elvesztést
gondolata bár lehet, hogy áldozatként enyhíti a haragunkat, de a
bosszú nem pótolja vagy állítja helyre senki és semmi elvesztését, sem
nem teszi az elkövetőt alkalmassá
arra, hogy felelősségre vonható legyen. És ebben a folyamatban az
erőszak szintjén a düh és a félelem
egyre csak nő a társadalomban. Azt
gondolom, ez nem lehet az igazságosság útja.
Mert az igazság sokkal többről
szól, mint az igazságtalanság vagy a
jelen lévő gonosz elleni harcról. Ezek
is az igazság fontos szempontjai, de
az igazság sokkal inkább egy felhívásnak tekinthető: hogy megvédjük
a kiszolgáltatottakat, hogy visszaszorítsuk a gonoszt, és természetesen arra, hogy helyreállítsa az igazságtalanság okozta károkat, annak
érdekében, hogy gyógyulást és békét hozzon minden ember életébe.
Amikor az igazság hiánytalanul
megvalósul, akkor az elégedetté tesz
minden embert – áldozatot, elkövetőt és a társadalmat egyaránt – a kiszolgáltatottak és gyengék védelme
által, az elkövető felelősségvállalása
által, az áldozatok fájdalmainak és
hiányainak helyreállítása által és a
társadalom és közösségek békéje és
jóléte által.
A Testvéri Börtöntársaság miszsziója és szolgálata pontosan az,
hogy keresse és tegyen az igazságért
Isten segítségével, megváltozott életekkel, helyreállt kapcsolatokkal és
megbocsátott és megbékélt közösségekkel.
Ron Nikkel
a Nemzetközi Börtönmissziós
Szolgálat elnöke
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Élõben
jelentkezünk!
Érdekes hírek
Eltűnt a kereszt a Real Madrid
logójáról: A muzulmán és közel-keleti szurkolók miatt eltüntette logójáról a keresztet a Real Madrid, az
egyik legismertebb spanyol fociklub, írja az RT.com. A kereszt akkor
jelent meg a klub logóján, amikor
XIII. Alfonz király 1920-ban a királyi
címet adományozta a csapatnak,
aminek következtében a logó tetejére felkerült a királyi korona, amiben
ott van a kereszt. Így tulajdonképpen a spanyol koronát csonkították
meg. A Real Madrid lépése nem
sokkal lemaradva követte a Barcelonát, ami már korábban eltávolította
a keresztet logójából a katari szponzorok miatt. (magyarkurir.hu)
Hívő és ateista televíziós vitája:
Egyórás „kérdés-felelet” műsort
közvetített április 9-én este az ausztrál ABC televízió George Pell sydneyi
bíboros és az ismert ateista, Richard
Dawkins professzor részvételével. A
bíboros teistának nevezte Darwint,
mivel – mint mondta – Darwin
„nem tudta elhinni, hogy a hatalmas világegyetem és a világ valamennyi csodája akár véletlenül,
akár valamiféle szükségszerűség
folytán jött volna létre.” – „Ez egyszerűen nem igaz” – felelte a magát
„szenvedélyes darwinistának” valló
Dawkins. A közönség megtapsolta a
bíboros válaszát: „Az önéletrajza 92.
oldalán olvashatja. Nézzen csak utána!” Dawkins véleményével szemben, mely szerint a tudomány
előbb-utóbb minden kérdésre megtalálja a választ, George Pell kijelentette: a tudomány nem ad választ az
ember kérdésére, hogy miért él.
Dawkins erre azt felelte: az emberben ostoba kérdések is felvetődnek;
ez is ilyen ostoba kérdés, amivel
nem kell foglalkozni. A műsor teljes
terjedelmében megtekinthető a
http://www.abc.net.au oldalon.
(magyarkurir.hu)
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Egy keresztyén színdarab
Raoul Wallenberg életérõl
Wallenberg kinyitotta a páncélterem
vasajtaját, és azt kérdezte Szalaitól:
„Látott-e már ilyen trezort? Ebben
nem pénz van, hanem sokkal értékesebb:
Emberek!”
Mert odabent a védencei aludtak.
(Idézet Lévai Jenő Raoul Wallenberg
című könyvéből)
A Jákim Stúdió meggyőződése,
hogy a színház nagyon erőteljes társadalom- és gondolkodásformáló eszköz. Színdarabjaik éppen ezért nem a
l’art pour l’art, vagyis
„művészet a művészetért” irányvonalat
követik, hanem sokkal inkább az igazság keresését. Fő
szolgálatuknak azt
tekintik, hogy az előadásaikon keresztül
az
evangélium
örömüzenetét,
a
megtérés, újrakezdés
lehetőségét osszák
meg a nézőkkel.
Idén van a svéd
diplomata születésének 100. évfordulója, így 2012-t hivatalosan is Raoul Wallenberg-évnek nyilvánították. Ezért a színdarab ebből a
szempontból is rendkívül aktuális.
Emellett hiteles és korhű, hiszen a bemutatást tízéves kutatás és készülődés
előzte meg az alkotók részéről. De
egyedülálló is, hiszen az országban
még nem készült soha erről a nagyszerű emberről és tevékenységéről magyar nyelvű előadás.
A dokudrámát, melynek címe:
Raoul Wallenbergről – Rejtett világosság, Lévai Jenő dokumentumkönyvének adatai alapján Szabó Feri dramatizálta és rendezte. Részben valós, részben fiktív szereplőkkel ábrázolja
1944–45 valóságának egy szeletét, és
igyekszik hiteles képet adni arról az
emberfeletti munkáról, amit ez a svéd
diplomata Magyarországon a háború
borzalmai közepette több tízezer üldözött zsidó ember megmentése érdekében tett.
A társulat céljai a színdarabbal:
– Megemlékezni egy nagyszerű
emberről és hatalmas tetteiről; megismertetni őt jobban azokkal, akik talán
csak a nevét hallották eddig; példaként állítani őt a ma embere elé.
– Felszólalni a társadalmi és egyetemes emberi igazságtalanságokkal
szemben (kisebbségek üldözése,

rasszizmus, antiszemitizmus), amelyek hazánkban sajnos kezdenek új
erőre kapni.
– Levonni a múlt hibáinak bizonyos tanulságait, és lehetőség szerint
elgondolkodtatni az embereket a jelen kor problémáiról, hibáiról, valóságáról.
– Társadalmi ellentétek feloldása; a
zsidó-keresztyén párbeszéd további
elősegítése (a Lévai Jenő könyvében
fellelhető adatok keretein nem túllépve); megbékéltetés.

Mivel Raoul Wallenbergről országos középiskolai vetélkedőt hirdettek
meg ebben az évben, nagyon hasznos
lehet ennek a darabnak a megtekintése
a felkészülések részeként is.
A dráma segítséget jelent többek
között a történelem tantárgy tanulásában-tanításában, az osztályfőnöki
munkában, és az erkölcsi nevelésben.
A II. világháború, a holokauszt eseményeinek mélyebb megértésén túl a humánus nézőpontból való megközelítés
morális értékeket közvetít.
Az előadás helyszíne: Eötvös 10
Közösségi és Kulturális Színtér (1067
Budapest, Eötvös utca 10.).
Időpontok: 2012. április 30. 19.00;
május 13. 19.00; június 7. 19.00.
Jegyvásárlás: 06-70-340-0773-as telefonszámon, az Interticket jegyirodában, illetve a helyszínen.
Más jellegű előadás, melyet szintén
az Eötvös 10-ben játszik a társulat:
Gyügyü, a hangya és Pillangókirály.
Ez egy meseszerű színdarab kicsiknek
és nagyoknak. Hatéves kortól 120-ig
bárkinek ajánlják.
Időpontok: 2012. május 6. 16.00; június 10. 16.00.
Bővebb információ a társulatról:
www.jakim.hu.
Muzslai-Bízik Bencze
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Hívogató az Evelyn Villa Parkba
(a Nagydobosi Baptista Gyülekezet ajánlásával)

Hálaadó szívvel állunk meg Istenünk előtt, többek között azért is, mert
nem engedte, hogy az enyészet martalékává váljon a régi tanyasi imaházunk.
Az enyészet és a pusztulás helyett
szépen és gondosan helyreállított, felújított Evelyn Villa Park ad otthont az
egykori imaházunknak a Vásárosnaményhoz tartozó Károlyi-tanyán.
Ez a maroknyi közösség a nagydobosi
gyülekezet körzeti állomása volt. Jelenleg egyszemélyes lelkes gyülekezet.
Az igazhitű „sareptai” özvegyasszony, a mi Ilonka nénink és a Haklik
család buzgó, kitartó imádsága meghallgatásra talált hatalmas Istenünk
előtt. Így hálás szívvel adjuk közre azt
az örömünket is, hogy minden perc

ünnepi pillanat a számunkra, amikor a
közelükben lehetünk. Hálás a szívünk
Haklik Gyula testvérért is, aki a villa
park tulajdonosa, illetve üzemeltetőjeként több alkalommal is lehetővé tette
a gyülekezetünk számára, hogy birtokba vegyük ezt az impozáns, minden igényt kielégítő villa parkot.
Megható és rendkívüli jó érzés a számunkra látni azt a fejlődő folyamatot,
hogyan válik a nyírvidéki gyülekezetek „Tahi táborává”. Isten iránti hálával szeretnénk a környékbeli, valamint
a határon túli gyülekezetek látókörébe
helyezni az Evelyn Villa Parkot! Tervezett programok: gyermektáboroztatások, fúvós-, illetve pengetős-zenekari
találkozók, kézműveshetek, egyházi
konferenciák megrendezése.
Jó szívvel ajánljuk testvéreink figyelmébe ezt a táborozási lehetőséget.
Elérhetőségek: 4800 Vásárosnamény,
Károlyi-tanya, Lázár Vilmos út 9.
(Haklik
Evelin:
06-20/770-52-28,
info@evelynvilla.hu, www.evelynvilla.hu.)

Felhívás véradásra
Egyik gyülekezetünk tagjának
műtétjéhez szükség van vérre,
amit neki kell beszerezni. A gyülekezetében és a településén nem találtak senkit, aki alkalmas lenne
(AB Rh+). Kérjük a testvéreket,
aki tud, segítsen, hogy az igen
szükséges műtétet el tudják végezni. Aki segíteni tud, kérjük jelezze a következő e-mail címen:
lena.raku@gmail.com.

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
BP.–WESSELÉNYI U.: Szedmák
György testvért 82. évében hívta haza az Úr. Szolgálatkészsége, kedvessége mindnyájunkat megérintett, jó
példával járt előttünk. Sokat munkálkodott Isten országa, népe javára.
BUDAPEST: Zielbauer Lászlóné Pribelszki Margit február 24-én,
életének 58. esztendejében halt meg
türelemmel viselt betegsége után.
Temetése a Farkasréti temetőben
történt. Vezérigéje volt: „Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el
nem távozik.” (Ézs 54,10)
SZIGETSZENTMIKLÓS: Nagy
Gézáné (Bereczki Margit) 72
évesen, 56 év Krisztust követő gyülekezeti tagság után, hosszan tartó
betegségéből szabadulva lépett át
az elkészített nyugalomba. Családja
mellett lelkipásztor rokonai, Bereczki
Lajos és Nagy Sándor testvérek búcsúztak tőle. A gyászistentiszteleten
Lukács Tamás és Sinkovics Sándor lelkipásztorok szolgáltak.
BÉKÉS: Gyaraki István testvérünket 79 évesen március 2-án temettük. Patkás Gábor lelkipásztor
1948. július 25-én Rosszerdőn merítette be, évtizedeken át hűséges,
munkás tagja volt a gyülekezetnek,
különösen az imaház építésén. Temetésén Durkó Albert és az elhunyt
vője, Veress Imre lelkipásztor testvér
hirdette a vigasztalás igéjét.
CSÜLLÖG: Mátyásné Kecskés
Mária testvért március 12-én temettük, akinek az Úr 84 esztendőt ajándékozott. Testvérünket az 1978-as
békési földrengés késztette az üdvössége keresésére. Testvéreink életük utolsó idejüket a Vésztői Református Szeretetházban töltötték. Bizonyságtevő életükről Juhász Sándor
lelkipásztoruk szólt a sírnál.
ÚJKÍGYÓS: Fekete Gábor testvért március 27-én temettük 83 éves
korában. Testvérünk 1971-ben tért
meg Békéscsabán. Székesfehérváron együtt katonáskodott Papp József
testvérrel, aki most a temetésén hirdette az igét. A közeli gyülekezetekből igen szép számú énekkar szolgált. Az Úr csodásan működik!
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Összefogás
Fogjunk össze a jóban, szeretetben! Tegye mindenki a dolgát, felelősen a maga területén! Hittel, szorgalommal, hozzáértéssel. Egymást
értékelve, nem irigykedve egymásra. Nem okoskodva, mintha mi
mindent jobban tudnánk másoknál, különösen a vezetőknél. Ne
nyavalyogjunk annyit! Inkább
imádkozzunk és dolgozzunk!
Orando et laborando! Isten meg
akar áldani, és hiszem, hogy összefogással többre juthatunk. Kifényesedhet ezer sebből vérző kicsi országunk. Jelszavakkal igazából
semmire sem megyünk, de meg
vagyok győződve arról, hogy a
Krisztusba vetett hit, a megtérés, a
szeretet, hűséges kiállás, szorgalmas, átgondolt munka és pénzbeosztás segít minket is és más nemzeteket is, még az uniót is. Van remény, ha...
Ha nem jött volna
Ha nem vállalta volna rab sorsunkat s a küldetést, mi lenne velünk? Milyen lenne ez a világ? Milyen lenne személyes életünk? Még
olyanabb. Kilátástalan, kétségbeejtő, eltorzult, vad, sötét, reménytelen. Ismernénk-e a kegyelmet,
megbocsátást, irgalmat? Ki oldotta
volna meg a problémát, hogy ki legyen fizetve bűneink ára? Ki hidalta volna át a szakadékot? Ki győzte
volna le a bűnt, halált, poklot? Ki
az, aki bűnök súlya alatt roskadók
vállára tenné kezét, és ölelne magához reményt osztó, felemelő, gyógyító szeretettel? Ki lenne, aki fényt
mutatna a sötétben? Kiutat a kiúttalanságban? Ki lenne, aki vigaszt
nyújtana a gyászban? Megoldást a
gordiuszi csomóinkra? Ki lenne,
aki felemelné a meggörnyedtek fejét, leoldozná a roskasztó kínterheinket, és begyógyítaná lelki sebeinket? Ki mutatta volna meg, hogy a
gonoszságra nem a bosszú a válasz, hanem a megbocsátás? A sunyi, képmutató vallásosságra a hit
és kegyelem? Ki vehetné el más a
haláltól való félelmet, ha nem az,
aki meghalt értünk, és harmadnapon győztesen feltámadt, legyőzve
a halál sötétjét és borzadályát?!
Csak semmi pánik, Jézus él! Itt van
és szólongat minket, hogy ne féljünk, inkább bízzunk benne teljes
szívünkkel-lelkünkkel! Jézus a
győztes! Bízzál! Remélj! (B. Gy.)
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Baptista húsvét Niklán
A Somogy megyei
Niklán élt és gazdálkodott haláláig a magyar
irodalom egyik legellentmondásosabb költője,
Berzsenyi Dániel. Nem kevésbé ellentmondásosak
a mai világunkban zajló
folyamatok és az azokhoz való viszonyunk
sem. A háttérben levő
motivációinkat csak Isten
ismeri igazán, de igéje lábunk előtt mécses, ösvényünk világossága.
Az iskolák és intézmények egyházi
kézbe kerülése sok lehetőséget rejt és
persze sok kérdést is felvet. Az viszont
nem kérdés, hogy ha valaki tudna jót
tenni, de nem teszi, bűne az annak. A
Niklán élő pedagógusok, szülők az elmúlt évek oktatáspolitikai döntései
között újra átélhették azt, amit Berzsenyi A magyarokhoz című versében írt:
De jaj! csak így jár minden az ég alatt!
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk kénye hány, vet,
Játszva emel, s mosolyogva ver le.
A Somogy megyei Niklán az oktatási intézmények ellehetetlenülését látva az egyházi jogi személy Bodrogi
Baptista Gyülekezet – egyeztetve egyházunk vezetőivel és Országos Tanácsával – átvállalta az intézmények
fenntartását, megmentve így őket a bezárástól. Tették ezt akkor, amikor már
mindenki lemondott róluk. Gyerekek,
szülők és pedagógusok utolsó reményeként mégis megmaradt ez a két főleg roma gyerekek által látogatott óvoda és iskola.
Ottjártunkkor a polgármester aszszonnyal való tárgyalásunk során derült ki, hogy miután a Bodrogi Baptista Gyülekezet felvállalta ezeknek az
intézményeknek a működtetését, valószínű, hogy a tegnap még bezárásra

ítélt intézmények a körzet oktatási
központjává válhatnak a közeli jövőben. Immáron baptista vezetés alatt!
Az iskola egy bölcs régi mondás szerint az egyház veteményes kertje.
Számunkra ezekhez a gyerekekhez és rajtuk keresztül még a szüleikhez (sőt az őket tanító pedagógusokhoz is) ez az egyetlen természetes kapcsolódási pont. Különleges lehetőség
és felelősség bízatott ránk. Erről a
Niklán élő és gazdálkodó költő másik
verse jut eszembe:
Van kies szőlőm, van arany kalásszal
Biztató földem: szeretett Szabadság
Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől
Kérjek-e többet?
(Berzsenyi Dániel: Osztályrészem)
Közvetlenül húsvét előtt Papp János, egyházunk missziói igazgatója,
Csuhai Józseffel, a baptista romamiszszió vezetőjével és Paróczi Zsolttal – a
bodrogi és immár a niklai oktatási
intézmények vezetőjével – meglátogatta az itteni pedagógusokat és
gyermekeket.
Papp János testvér kifejezte a pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak, hogy milyen nagyra becsüljük állhatatos munkájukat. A feltámadás ünnepe alkalmából jelképes ajándékokat
hozott tanárnak és diáknak, iskolásnak és óvodásnak egyaránt. A pedagógusok elcsukló hangja és őszinte
hálája önmagáért beszélt. Elmondták,
milyen sokat jelent számukra az, amit
eddig tapasztaltak a munkájukat lehetővé tevő új keretek között. Örömmel
vették, hogy imádkoztak értük, és
megköszönték, hogy ilyenformán is
gondoltunk rájuk. A gyermekek kedves spontán köszönetnyilvánításait
különös élmény volt látni. Sokuknak
ez volt az egyetlen dolog, amit húsvét
alkalmából kaphattak...
Varga Attila

