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A programokban, időpontokban változás lehetséges!

2011. szeptember 10-én 9 órától foltvarró tanfolyam indul a gyülekezet kistermében. A foglalkozást Nagy Mária és Farkas Natália vezeti. Ők a Csantavéri gyülekezetből jönnek hozzánk.
Varrógépet, tűt, cérnát, ollót hozz magaddal! Kívülállókat is szeretettel várunk, ezért bátran hívogass!
Ficsorné Szomor Eszter

Menjetek be kapuin hálaadással…
100. zsoltár

A SOLTVADKERTI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA
2011. Szeptember

Engedjétek hozzám a gyermekeket…
„Ha a kereszténységen újból segíteni akarunk, akkor azt minden bizonnyal a
gyermekeken kell elkezdenünk.” (Luther Márton)
Napjainkban sokan bírálják a gyermekek túl korai bibliai oktatását. A gyermekek
„manipulásáról” beszélnek. Újra meg újra halljuk: „Ma más idők járnak; ez ma már
nem megy.”
Valóban igaz: sok mindenben más időket élünk. De változatlan igazság az, hogy a
felnövekvő fiatalok keresik az élet értelmét, és hogy erre Isten kinyilatkoztatott igéje
ad választ. Mivel pedig a megbízatás változatlanul fennáll, Isten igéje változatlanul
tiszta és igaz, és mert az ember is lénye mélyén ugyanaz maradt, ezért ma is az a
feladatunk, hogy gyermekeink a Bibliával a kezükben nőjenek fel.
Noha a hitet nem lehet senkibe se belenevelni, mivel az végső soron Isten kegyelmi
ajándéka, mégis szülőként, nevelőként sokat tehetünk azért, hogy gyermekeink
szívét előkészítsük az Úr Jézus számára.
A Biblia számos helyen figyelmezteti a szülőket, hogy e feladatukat ne hanyagolják
el. „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz,
akár lefekszel, akár fölkelsz!” (5Mózes 6.6-7)
„Ti atyák, ne ingereljétek gyermeteiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása
szerint.”(Efézus 6:4)
Isten akarata világos! Azt kívánja, hogy akarata és evangéliuma minden emberhez eljusson. Jézus Krisztus megparancsolja a tanítványainak: „Menjetek el
szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Márk
16:15). Minden teremtménynek –tehát a gyermekeknek is. Nyilvánvalóan azért beszél Isten erről olyan világosan, mert tudja, hogy ez a megbízatás szüntelen veszélyben forog.
Számos igehelyből kiderül, hogy az Úr Jézus milyen nagyra értékelte a gyermekeket és a gyermeki állapotot, és hogy tanítása nekik is szólt. Világosan kitűnik ez néhány evangéliumi híradásból (Mk 10:13-15; Mt 19:13-15; Mk 9.33-37; Mt
18: 2-5).
-Jézus Krisztus maga fordult a gyermekekhez.

-Jézus Krisztus a gyermeki lelkületet a keresztyén lelkület példaképének tartotta
(mindenekelőtt a gyermeki bizalmat és függőséget).
-Jézus Krisztus különleges ígérettel kötötte össze a gyermekek befogadását
-Jézus Krisztus megintettre azokat a felnőtteket, akik meg akarták akadályozni, hogy
a gyermekek hozzá jöjjenek.
Az Úr Jézus számára ma éppen oly fontosak a gyermekek, mint annak idején.
A gyermekek is testből, lélekből és szellemből álló emberek, és ezért nekik is szükségük van testi és szellemi táplálékra egyaránt. A módszer, amellyel a gyermek
számára a bibliai üzenetet közelhozzuk más, mint a felnőtteknél, tartalmának azonban nem szabad másnak lennie! A gyermekeknek kiváltképpen szükségük van
iránymutatásra. A gyermekek még nem rendelkeznek élettapasztalattal, vagy legalábbis csak nagyon kevéssel. Ehhez járul korunk kettős nyomorúsága: egyfelől a
tájékozódás hiánya és bizonytalansága a nevelés területén, másfelől a bibliai
ismeretek terén az alultápláltság a jellemző. Mindez arra kötelez bennünket,
hogy a gyermekeknek valami szilárd, maradandó értéket adjunk, olyant, ami
egész élete számára tartást, tájékozódást, biztos alapot nyújt. A Biblia ilyen
tájékozódást és maradandó értéket nyújt mind az e világi, mind az örök élet számára. „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt119:105). A Biblia
mércéit kell gyermekeinknek útravalóul adni, hogy azok legyenek cselekedeteik
értékmérői. Csak így tudnak eligazodni korunk szellemi áramlatai között.
A Szentírás úgy ábrázolja az embert, mint aki nemcsak hogy gyakorlatilag megkötözött, nyomorult, fogoly, hanem aki ráadásul megvakíttatott, ezért abban a hitben
él, hogy ő szabad, boldog, erős és szent. Ha a gyermeket magára hagyjuk, ezzel
megnehezítjük, sőt akár még lehetetlenné is tesszük számára a Jézus által nyújtott kegyelem elfogadását. A „ne tiltsátok el…” – nemcsak azt jelenti, hogy a
gyermeket erővel visszatartjuk, hanem azt is, hogy elmulasztjuk őt Krisztushoz vezetni.
A gyermek-és ifjúkor a tanulás kora, amikor a gyermek „felkészül az életre”, hogy
megnyíljék előtte a „valóság”. Hozzátartozik ehhez az iskola és a tanulás, hogy
megismerje a megtapasztalható világot.
Ehhez tartozik azonban az evangélium is, mert ez olyan valóságokat és dimenziókat tár fel a gyermek előtt, amelyek az iskolai tananyagból kimaradnak.
Napjainkban a gyermekeket nagyon tudományosan, de csak erre a látható világra
nézve nevelik. De vajon igazán feltárul-e a gyermek előtt a teljes valóság, ha kimarad belőle a láthatatlan világ? A Biblia megnyitja szemét a fény és sötétség láthatatlan világa előtt, és ezért mérhetetlen nagy szolgálatot tesz a gyermek „valóságérzéke” kifejlődésének érdekében.
Milyen értékes, milyen formáló erejű az, ha a gyermek már nagyon korán befogadja
a szívébe Megváltóját, az Úr Jézust.
Ki hivatott erre a feladatra?
A gyermekek bibliai oktatására tulajdonképpen mindazok hivatottak, akik már befogadták Isten Igéjét és az Ő újjáteremtő kegyelmét. S noha ez így van, Isten mégis

különleges feladatot szánt ebben a szülői háznak. A Bibliával történő felnövekedésnek elsősorban a családban kell döntő módon megvalósulnia. A családfő, az
édesapa feladata, hogy gondoskodjék családja szellemi életéről, így a gyermekek
hitbeli neveléséért is elsősorban ő a felelős. „Ki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. (1Tim 3:4) Ezt a feladatát
természetesen nem végezheti zsarnoki módon egyedül, az anya ebben segítőtársként
együttműködik vele. Megeshet, hogy egyes családokban az édesanya sokkal jobb
adottságokkal rendelkezik ehhez a feladathoz. Ezt a házaspárnak egymás között kell
megbeszélnie, és közösen kell végrehajtaniuk a feladatot. Az anyának, mint aki a
család belső életét döntő módon alakítja, erős a hatása a gyermekeikre, hiszen ő él
velük a legszorosabb közösségben. Rendkívül mély nyomot hagy a gyermekekben
az a mód, ahogyan végrehajtja ezt a feladatát. Mindenekelőtt az édesanyának csendben a gyermekei elé kell élnie az evangéliumot (1Tim 2:15).
A gyermekek és fiatalok lelki fejlődéséért a családon kívül a gyülekezet is felelős. Már az Ószövetségben egész Izraelt felszólítja Isten, hogy hatalmas tetteit és
vezetését, szeretetét adja tovább a következő nemzedéknek (Zsolt 78). Az újszövetségi gyülekezet összejövetelein magától érthetően vettek részt a gyermekek is, és
így az igehirdetéseken és az oktatásban is.
Ugyancsak a gyermekek és fiatalok hitrejutását és a hitben való megmaradásukat
célozzák a gyülekezeten belül szervezett bibliaórák (vasárnapi iskola), gyermekés ifjúsági klubok (Biztos szikla; Ében Háézer stb), valamint a területi konferenciák, csöndes hetek, nyári táborok. Ezeken alkalom nyílhat az Úr Jézusban
való örvendező közösség megélésére, életfontosságú kérdések megbeszélésére, és a
Jézus Krisztus melletti tudatos döntésre való felszólításra. Nagyon sok gyermek és
fiatal tett ilyen alkalmakkor döntő lépést Jézus Krisztus felé. Ezért jó, ha a szülők
lehetővé teszik gyermekeik számára egy-egy ilyen alkalmon való részvételüket, és
imádkoznak értük.

Gyermek- és ifjúsági munka a gyülekezetünkben
Szeptembertől újra indul a gyermek bibliakör (vasárnapi iskola) gyülekezetünkben. Az óvodás csoportban Törökné Lehoczki Beáta és Németh Ingrid
várja a kisgyerekeket. Az iskolásokat Kormosné Hufnágel Lilla és Kelédiné
Ránics Zsuzsanna fogja tanítani. A vasárnapi iskola színhelye a gyülekezeti
kisterem, időpontja vasárnap reggel 9 óra.
A 11-19 éves kisifisek, az Ében Háézeresek szombat délutánonként jönnek
össze délután öt órától. Vezetőjük Piukovics Gábor. A „nagyifi” ugyancsak
szombaton lehet együtt 6 órától. Legyen valamennyiünk szívügye, hogy
gyermekeink ott legyenek ezeken az alkalmakon, ahol nemcsak a hitünk
alapigazságaival ismerkedhetnek meg, hanem fontos életkérdések megbeszé-

lésére is sor kerülhet, bizonyságtételekre, közösségépítésre, közös éneklésre,
és együtt készülhetnek fel a szolgálatokra.
Ezzel egyidőben megszűnik a Biztos szikla klub. Ennek az az oka, hogy az
említett klub egy kétéves program volt, amit végig is csináltunk. Helyét mostantól az Ében Háézer veszi át.
A hónap igeverse: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. (Márk 10:14)
A hónap imádsága: Urunk, megköszönjük, hogy ismerhetjük nevedet. Köszönjük, hogy naponta törődsz velünk, gondoskodsz rólunk, formálsz és vezetsz. Köszönjük, a sok-sok hittapasztalatot, amivel Veled való kapcsolatunkban megajándékoztál. Köszönjük a gyülekezet gyermekeit, fiataljait. Az
a szívünk vágya, hogy ők is megismerhessenek Téged, és befogadhassanak a
szívükbe. Kérünk, hogy áldd meg gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági alkalmait, hadd legyenek ezek az alkalmak lehetőségek arra, hogy gyermekeink
közelebb kerüljenek Tehozzád.

Gerzsenyi Sándor: Vasárnapi iskola
A vasárnapi iskola
Drága nekünk nagyon.
Bár iskola, számunkra ez
Üdítő alkalom.
Tanulunk a Bibliából
Sok szép történetet.
Megtudjuk, hogy a gyermekszív
Tiszta miként lehet.
Iskolánkban legfőbb erény
A szeretet maga,

Amelynek biztos alapja
Jézus áldozata.
Igen! Legfőbb parancsolat,
Hogy egymást szeretjük.
De ezt csak a jó Istennel
Karöltve tehetjük.
Aki nem hisz, elkárhozik!
De aki hisz, élhet,
Mert hit által övé lesz a
Boldog örök élet!

Még mindig a nyári táborról…
Lenke néni - Ádi bácsi csoportjáról néhány gondolat.
Nagyon jó volt örömet szerezni a gyermekeknek egész héten át /júl 11-15/, és
megtapasztalni a Biblia szavainak valóságát, miszerint: „Aki másokat felüdít, maga
is felüdül”/Péld. 11,35/ Ilyen volt a gyermekhét számunkra is: felüdülés, öröm, és a
gyermekek visszajelzéséből tudjuk, hogy ezt érezték ők is. Ezért is érdemes végezni.
Hetekkel a kezdés előtt, amikor megtudtuk, hogy tanítási feladatot kapunk, mindennap kértük imádságban, hogy a csoportunkba kerülő gyermekeket személyválogatás
nélkül tudjuk fogadni. Tudjuk alkalmazni a legmagasabbrendű pedagógiai alapelvet,– amire Jézus tanított – a szeretetet. A gyermeklélek legérzékenyebb annak
megérzésére, hogy valóban szeretik-e, mert ha igen, kinyílnak a szívek, és el lehet
őket érni a tanítással.
A nagyfiúk csoportját kaptuk, 13-16 éves kor közöttieket, szám szerint 16-an voltak.
Változó élethelyzetből jöttek. Velük vettük elő mindennap a Bibliát, kerestük ki
Mózes II. könyvét és tanulmányoztuk, Isten hogyan jelölte meg azt a TÍZ IGÉT ,
amely szerint élni kell mindennapjainkat, hogy boldogok legyünk, szeressük Istent
és embertársainkat.
Naponta két parancsolatot vettünk át, és igyekezni kellett, hogy be tudjuk fejezni,
mikorra lejár az idő, hiszen kellett jutni időnek a bibliai vetélkedőre, feladatmegoldásokra, röpdolgozat írásra és szemléltető játékokra is. Csak példaként írom le, hogyan aktualizáltuk azt a parancsolatot: „Ne kívánd felebarátod házát, ökrét,, … és
semmit, ami felebarátodé!” Társasjátékozni kezdtünk , és amikor végigjátszottuk,
volt vesztes és nyertes természetesen. Na, most mit jelent az előbb megtanult parancsolat? – tettük fel a kérdést. A vesztes csak annyit mondott: azt hiszem, az én
eredményem nem kívánja más, nekem viszont nehéz nem kívánni Miklós győzelmét. Mégis sportszerűen gratulált a győztesnek. Így, ilyen módon tarthatjuk be a
parancsolatot, és élhetjük meg annak mondanivalóját. Az már egy magasabb fokozat, hogy nemcsak, hogy nem kívánom, de örülök a másik győzelmének.

Az utolsó nap délutánra úgy készültünk, mint az iskolában a vizsgákra, felelésre.
Jöttek a szülők, vendégek és előttük kellett beszámolni röviden.
Egy kérés nagyon ott maradt a szívünkben: nem lehetne augusztusban is egy ilyen
hét, megígérjük, nem lesz velünk probléma, nagyon jók leszünk, jó itt lenni. Ezt a
kérést ilyen nagy fiúktól hallani, számunkra nagy öröm és nagy kihívás, érdemes
továbbgondolni.
Az elköszönéskor hangzott el: Lenke néni- Ádám bácsi nagyon köszönjük, akkor
jövőre ugyanekkor- ugyanitt! Válaszunk: ha az Úr akarja és élünk, itt leszünk!
Egy képet mellékelünk, melynek címe ez lehetne: De nagy kincsestár ez a Biblia,
nem lehet eleget olvasni.

Ha bűnt cselekszem, megítél, bűnbánatra késztet,
Megvilágítja, hogy Jézus eltörli a vétket.
Vezet, óv a keskeny úton, igazgat, tanácsol.
Nem járhatok már akárhogy, sem pedig akárhol.
A bibliám jó iránytű, nehogy eltévedjek,
Hogy amikor időm elfogy, elérjem a mennyet.

Hufnágel Ádám és Lenke

ISMERKEDŐ
Binkl Nikolett vagyok, 22 éves. Keresztény családban
születtem, két bátyám van.
Középiskolába Kiskunhalasra jártam, majd érettségi
után 2007-ben Budapestre költöztem. A Baptista Teológiai
Akadémia kollégiumában lakhattam, és a fővárosban folytattam tovább a tanulást, egy kétéves OKJ-s képzésen.
Gyermekkorom óta szűnni nem akaró álmom volt az, hogy
ruhatervezést tanulhassak és hála Istennek ez meg is adatott.

Gerzsenyi Sándor: Bibliám
Amióta rátaláltam a legdrágább könyvre,
Istenre vágyó szívembe a boldogság jött be.
Mindennapi olvasmányom, megszólít naponta,
Béke árad szívembe és az otthonomba.

Tanulmányaim befejezése után, a városban próbáltam munkát keresni. Nagyon
nehezen indult, hiszen pályakezdőként nincs túl sok előnye az embernek, különösen
abban a szakmában, amit tanultam. Sok imádkozás után, hogy Isten szerint hol van a
helyem, egy ruházati cégnél kaptam eladói munkát. Jelenleg is itt dolgozom.
A jövőm, hogy miként alakul majd, Istenre bízom és ez folyamatos imatéma nálam. Hiszem és bízom abban, hogy vannak olyan álmok az életünkben, amiket Isten
nem véletlen helyezett a szívünkre. Továbbá hiszem és elfogadom azt is, hogy úgy
és akkor mikor ezt Ő jónak látja, végbe is viheti az életünkben, ha kitartóan imádkozunk érte.
Hálás vagyok Istennek, hogy szeret engem és törődik velem. Azért is, hogy
olyan családdal ajándékozott meg, akik segítenek és akiket nagyon szeretek. Hálás
vagyok a barátaimért, a munkáért, és hogy (az időbeosztásomtól függően) járhatok
Pesten is gyülekezetekbe.
Mindig öröm az is, ha itthon lehetek a gyülekezetemben, hiszen sok kedves ember és rengeteg szép emlék köt ide, ami nagyon hiányzik.

