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A programokban, időpontokban változás lehetséges!
A hónap aranymondása: Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem
alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Filippi 2,3
A hónap imádsága: Uram, nehéz újat kezdeni. De Te nem a félelemnek lelkét adtad, hanem
az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Add, hogy a Te Lelked által vezetve, nagy alázattal,
bölcsességgel és szeretettel tudjuk végezni a ránk bízott munkát, úgy mint aki nem embereknek, hanem Neked szolgál. Adj erőt, kitartást, ha lankadunk, mosolyt az arcunkra, ha fáradunk. Segíts, hogy hívőként pozitív példák lehessünk környezetünk számára. Áldd meg a
gyermekeket, hogy a tantárgyak és a tananyagok útvesztőiben fedezzék fel azt a területet,
amelynek művelésére Te elhívtad őket. Adj nekik szorgalmat és kitartást a tanuláshoz, sok
örömet a mindennapokban.

Menjetek be kapuin hálaadással…
100. zsoltár

A SOLTVADKERTI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA
2012. SZEPTEMBER

Új tanév új lehetőségekkel
„Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be.” Jelenések 3:8
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas
időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek
meg, mi az Úr akarata.” Efézus 5:15-17
Újra itt a szeptember, és vele az iskolakezdés. De ez most az ország számos településén,
köztünk a miénken is sok újdonságot hoz. Megtörtént a fenntartóváltás, mostantól a soltvadkerti általános iskolások a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola tanulói. Nem csak
nevében változott az iskola. Bár az iskola dolgozói, köztük a tanári kar is változatlan, és a
tanulók családjainak a többsége sem gyakorolja a vallását, az Evangélikus egyház törekszik
arra, hogy a keresztény szellemiség jelen legyen az iskola falai között. Ezt szolgálják a hétfő
reggeli áhítatok az evangélikus templomban, ½ 8-tól ¾ 8-ig, valamint a főbb egyházi ünnepek megtartása a jövőben. A legnagyobb változást a hittanórák bevezetése jelenti. A településünkön élő valamennyi keresztény felekezet lehetőséget kapott arra, hogy a közösségükhöz
tartozó gyermekeknek tanórai keretek között taníthassa a hit alapjaira. Az egyik felekezethez
sem tartozók, a szüleik döntése alapján ugyanebben az időben etika órán vesznek részt.
A gyülekezetünkhöz tartozó gyerekek a pünkösdi gyerekekkel közösen vesznek részt hittanórákon heti két alkalommal. Erre az összevonásra az alacsony gyereklétszám miatt volt
szükség, de úgy érzem, hogy ez a „kényszerűség” sok örömet és áldást rejt magában. Az alsó
tagozatos gyermekeket Medveczki Zsuzsanna és én magam tanítom, míg a felsősöket
Pazdernyik Pál, pünkösdi lelkipásztor.
Tanító társaim és a magam nevében is elmondhatom, hogy sok örömünk van a gyermekekben, és nagyon hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy iskolában is szabadon beszélhetünk Isten kegyelméről. Ezzel egy olyan ajtó nyílt ki előttünk, amelyen nem mi dörömböltünk, hanem szinte magától elénk tárult. Ez az ajtó most nyitva van, és amíg a lehetőség
fennáll, addig nekünk kötelességünk ezt bölcsen és okosan kihasználni.
Öröm az is, hogy a „saját” gyermekeinken kívül két olyan gyerek is kérte, hogy nálunk tanulhasson hittant, akik nem a gyülekezeti körünkhöz tartoznak. Ők a nyári táboraink, illetve
a pünkösdiek ifjúságépítő munkájának eredményei. Nagyon hálásak vagyunk értük. Tudjuk,
hogy ez még csak a kezdet, de reméljük, hogy lesz folytatás. Imádságban kérjük Istent, hogy
vezessen minket ebben a munkában. Sajnos olyan diákunk is van, aki bár családjával hozzánk jár, mégsem vállalta fel baptistaságát, inkább egy másik felekezet hittanórájára jelentkezett. Egyszer talán letisztul benne, hogy kicsoda, és hová tartozik.
A tanítási anyag se nem baptista, se nem pünkösdi, hanem protestáns, felekezetközi, a Vasárnapi Iskolai Szövetség által kidolgozott és közreadott anyag, mely az általános bibliai

alapigazságokra épül. A tanítási anyag egyházunk ajánlásával került hozzánk, és a gyülekezet honlapjáról letölthető.
Kelédiné Ránics Zsuzsa
Sajtóanyag
Oktatási intézmények átvételéről

Baptista iskolák: fenntartóváltás szociális érzékenységből és felelősségvállalásból
A Baptista Szeretetszolgálat 30 oktatási intézmény (tagintézményekkel együtt összesen 43)
– óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok – fenntartójává vált összesen 10 megye 40 településén 2012. szeptember 1-jétől. A fenntartóváltás folyamata minden intézmény esetében teljes körűen lezárult, az illetékes kormányhivatalok a
fenntartó részére határidőre megküldték a működési engedélyeket. A baptista fenntartásba
került oktatási intézmények korábban önkormányzati és alapítványi háttérrel működtek.
Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása
óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint segítsen a szükségben lévőknek. A szervezetnek kezdetektől célja volt egy országos intézményrendszer kialakítása. Ebben a folyamatban jelentős lépés, hogy 2012. szeptember 1-jétől 30 oktatási intézmény került
a Szeretetszolgálat fenntartása alá.
A Baptista Szeretetszolgálat az iskolaátvételekről való döntésekor szociális és társadalmi
szempontokat vett figyelembe. Az átvételeket az önkormányzatokkal és alapítványokkal,
valamint az iskolák vezetésével szoros együttműködésben végezte magas helyi társadalmi
támogatottság mellett. A Szeretetszolgálat minden iskolában megszavaztatta a szülőket, a
diákönkormányzatot és a tantestületet arról, hogy szeretnének-e baptista fenntartásba kerülni.
Az igen szavazatok aránya minden intézmény esetében meghaladta a 70%-ot, több iskolában
pedig 90%-os támogatottság mellett kezdődhetett meg az intézmény átvételi folyamat.
A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól illeszkedően – számos olyan iskolát
vett át, melyekben hátrányos helyzetű diákokat vagy sajátos nevelésű igényű gyermekeket
oktatnak, továbbá magas a roma tanulók aránya – helyenként 90%-os (pl. Újkenézi Általános
Iskola). A Szeretetszolgálat nagy tapasztalattal rendelkezik a nehéz vagy hátrányos helyzetű
emberek megsegítésében, és azt tervezi, hogy intézményfenntartóként hozzájárul a rászoruló
diákok részére a szociális segítségnyújtásban, ezzel is elősegítve a minél jobb tanulmányi
eredmények elérését. Jelentős motiváció volt az iskolaátvételekben az is, hogy több esetben a
baptista fenntartásba kerülés az iskolának az egyetlen lehetősége volt a fennmaradásra.
A szociálisan vagy a sajátos nevelésben érintett iskolák mellett a Baptista Szeretetszolgálat
nagy múltú, nívós intézmények fenntartójává is vált. Ezen iskolák átvételét a helyi önkormányzatokkal való több éves sikeres együttműködés alapozta meg.
„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy olyan patinás intézmény, mint például a pécsi Széchényi István Gimnázium is a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásába került. De többségében
mégis az motivált bennünket az iskolaátvételekkor, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű
iskolákon segítsünk. Így, örülünk annak is, hogy például Kölked – mely településen jelentős
a munkanélküliség – általános iskolája is hozzánk tartozik. Valamennyi oktatási

Értékes gondolatok
Ha kereszténységünk csak abból áll, hogy részt veszünk az istentiszteleten, nagylelkűek
vagyunk, anélkül, hogy ez nekünk valamibe kerülne; jól és könnyen élünk jó barátoktól, s az
életet kényelmessé tevő kedves dolgoktól körülvéve; a bűnöktől tisztán tartjuk magunkat, de
a szenvedők nyomorát is messze elkerüljük, mert annak látása kínos; ha ilyen a kereszténységünk, akkor a mi kereszténységünk távol marad az Övétől. Nem az Ő nyomdokain járunk,
aki sóhajtás, nyögés és könnyek között kereste az elveszett emberiséget, aki gyötrődésében
vért izzadott, s a kereszten felkiáltott: én istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Készek vagyunk-e valóbban az ő példája szerint élni? Készek vagyunk-e a kereszténységről
alkotott felfogásunkat megváltoztatni? Ki a keresztyén? Az, aki Jézust mint példaképét követi. Az, aki úgy él és tesz, amint Ő élt és cselekedett. Az, aki az Ő nyomdokain jár.
Charles M. Scheldon: Az Ő nyomdokain (208.o.)

A Contival turnéztam!
Interjú Kelédi Ferenccel.
Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezz a Continental Singers csapatába technikusnak?
Tavaly nyáron Veresegyházon ott voltam az egyik koncertjükön, és nagyon megtetszett, amit
csinálnak. Szeretem a fiatalos, lendületes dicséreteket, és a technika is nagyon vonzott. Amikor az előadás végén feltették a kérdést, hogy van-e olyan, aki jelentkezni szeretne a csapatba, akkor rögtön jelentkeztem, mert egyszerűen éreztem, hogy ott a helyem. Már azon a
koncerten ott ültem a technika mellett, és a végén segítettem elpakolni. Később megtudtam,
hogy Hotz Norbi barátom után én vagyok az első, aki erre a posztra jelentkezett. Nagyon
nagy hiány van ebben a szolgálatban, így rögtön felvettek.
Nem izgultál, hogy hogyan tudod kezelni azt a sokkal nagyobb technikát?
De igen, és imádkoztam is, hogy sikerüljön. A mi imaházi technikánk jóval kisebb és egyszerűbb, a próbák során új dolgokat, eszközök kezelését kellett megtanulnom.
Apropo, próbák. A fellépéseket megelőzte egy próbatábor. Milyen volt ez a számodra?
Nagyon új volt. Jóformán senkit nem ismertem. De nagyon jól esett, hogy már vártak rám, és
rögtön befogadtak. Bár eleinte még sokat hibáztam, mégis türelmesek voltak, mindig értékelték a munkámat. Elmondták, hogy mi volt a jó, és mit kell másképp csinálnom. A próbák
nagyon megerőltetők voltak, szinte reggeltől estig tartottak. Meg kellett ismernem minden
egyes szereplő hangját, a kórus hangzását, tizenhét hangból mindig minden hangot ki kellett
hallanom. Ez eleinte nagyon nehéz, fárasztó és megerőltető volt.
Úgy hallottam, hogy a próbák fontos része volt a lelki felkészülés is. Mesélj erről!
Így van. Minden reggel volt egy kis közös áhítat, amit a vezetőnk, Weller Barnabás tartott.
Közösen olvastuk Isten igéjét, és imádkoztunk. Fontos, hogy ne a magunk dicsőségére, hanem egyedül Isten dicsőségére végezzük, amit teszünk. Az is fontos, hogy jól tegyük, mert a
rossz munka nem dicsőíti Istent.
Az egyhetes próbatábort két hét turné követte. Nehéz volt az állandó utazás?
Egy kicsit fárasztó volt. Eleinte próbáltam aludni, de nem ment. Inkább beszélgettünk, mókáztunk, voltak tréfás feladatok.
Milyenek voltak a fellépések?
Mindegyik más. Volt, hogy a szabadban koncerteztünk, és volt, hogy zárt helyen, művelődési házban, templomban, imaházban, vagy iskola tornatermében. Voltak emlékezetes alkalmak, amikor az összeszereléskor lezuhant a vetítővászon, vagy amikor koncert közben hirtelen elment az áram. A fellépések izgalmasak voltak, és amikor véget értek, nagy volt a megkönnyebbülés.
Úgy tudom, a fellépések után az éjszakát minden nap más családnál töltöttétek. Ez
milyen volt?
Kicsit furcsa. Mindenütt nagyon sokat adtak enni. Beszélgetni nem sokat tudtunk, mert már
késő este volt, mikor a családokhoz értünk, és másnap korán kellett indulnunk.
Terveid jövőre?
Most, hogy az egész turné véget ért, nagyon hiányzik a csapat. Ha csak lehet, újra megyek!

intézményünkben a lehetőségekhez mérten a legmagasabb szintű képzés folyik, melynek
továbbvitelében elkötelezettek vagyunk. Meggyőződésünk, hogy a gyerekek színvonalas
oktatásában a szociális problémák nem jelenthetnek áthidalhatatlan akadályt.” – mondta
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke.
Az egyházi fenntartó a Baptista Oktatási Központ közreműködésével megkezdte a felkészülést a hit- és erkölcstan oktatásának 2013/14-es tanévtől való bevezetésére. Önkéntes alapon
pedig már 2012 októberétől lehetőségük lesz a diákoknak a Bibliaismeret tantárgy felvételére.
A fenntartó valamennyi oktatási intézményében – óvodától a gimnáziumig – arra törekszik,
hogy a legmagasabb szintű szakmai, tárgyi és lelki feltételeket biztosítsa a diákok, a pedagógusok és más oktatási szakemberek számára a sikeres munka érdekében.

Lehet-e, és mennyiben együttmunkálkodnunk a más felekezetbeliekkel?
Sokat beszélünk a másságról, a másság elfogadásáról, egymás különbözőségeinek gazdagító
légköréről. Életünk sok területén van az ilyen gondolkodásnak helye. De ha más felekezetekkel való közös munkálkodásra gondolunk, más határozza meg a róluk való gondolkodásunkat: az azonosság keresése, meglátása, és ily módon bennünk felszabaduló befogadó
szeretet megélése!
Jelent-e ez vallási identitásvesztést?
Nem kell ezt jelentenie. Jó, ha a hívő tudja, miért az, ami. Ránk értelmezve, jó, ha egy baptista tudja magáról, hogy miért baptista, szeret ehhez az egyházhoz tartozni, ide kötelezi el
magát, szívét, gyülekezeti munkáit. DE! Tragikus, ha nem tud széleskörűbben tekinteni a
keresztyénségre.
Jelent-e ez hitbeli összemosódást? Ezt sem kell jelentenie. A „saját” felekezethez tartozó
„saját” hittételek, teológiai látások helyes szemlélettel csorbítatlanok maradhatnak – és kell
is maradniuk. Ám még véletlenül sem a közös alkalmak jelentsék számukra a fórumot a
„saját”, évszázadokon, évtizedeken, vagy csupán az elmúlt néhány éven keresztül kijegecesedett igazság hangoztatására! (Ezt meg lehet tenni pl. egy meghirdetett hitvita alkalmával.)
Aminek ilyen közös tevékenységű alkalmakon helye van a „közös”-ség hangoztatása. Ez ad
erőt együtt imádkozni, dolgozni, örülni.
Minek kell közösnek lenni?
A legfontosabb azonosság, mely szükségeltetik: ugyanaz az Úr Jézus éljen mindegyikünk
szívében! Az a Jézus Krisztus, aki önmagában Isten, a Mindenható Atya Isten egyszülött Fia,
Golgotán meghalt, de harmadnapon feltámadt Megváltó, aki olyannyira él, hogy vissza is
várjuk.
Legyen közös az Isten írott szava iránti tisztelet, hiszen, hogy haladhassunk, lábunk előtt
csak Isten igéje lehet a mécses!
Tudjuk közösen megszólítani Istent az imádságon keresztül, mert csak úgy tudunk egymás segítőtársaivá válni a munkában, ha közös urunk előtt is beszélőviszonyban vagyunk
közös Urunkkal!
Legyünk elkötelezettek a lélekmentésben, mert a Krisztusban hívők egységének van vonzereje Krisztushoz, épp úgy, ahogy széthúzásuk, pártoskodásuk taszító erővel bír!
Belegyökerezni a sziklába, Jézus Krisztusba kell, onnét kell folyamatosan táplálkoznia akár
egymás mellett élő és munkálkodó, ám különböző felekezeti gyökereinknek is.

Szükséges-e ezzel foglalkozni?
Aki azok felé se tud nyitni, akik szintén szeretik az érte életét adó drága Megváltóját, arról
nagyon nehezen feltételezhető, hogy szeretni tudná annyira azokat a sok esetben istentagadó,
„Krisztus-feszítő” embereket, akikről Jézus azt hagyta meg nekünk, hogy szeressük őket,
ahogyan ő minket, hogy ők is felismerhessék az üdvösségre vezető utat, mely megszabadítja
őket halálos önmaguktól.
Mit lehet együtt csinálni?
Lehet együtt dicsérni Istent, énekelni, imádkozni, igét hirdetni és hallgatni, ünnepelni, kirándulni, előadásokat tartani és hallgatni, ifjúsági alkalmakat rendezni, környezetvédelmi programokban részt venni, társadalmi munkát végezni, templomot-imaházat építeni, karitatív
szolgálatot betölteni és még sorolhatnánk. De a legeslegfontosabb, hogy lehet együtt miszsziózni. Lehet, kell! Kell? Muszáj! Óriási lehetőség! Mi mutatná meg jobban, hogy nem
vallásossá, „felekezetessé” akarunk tenni embereket, hanem krisztusiakká, megmenekültekké, rájuk bízva, hogy a nagy Gyülekezeten, Krisztus Testén belül melyik földi
felekezetben ad számukra helyet a Gyülekezet Ura.
Krisztusi egységet megélni más felekezetű testvérekkel nem a másság elfogadásának
hangoztatásával, hanem a „közös”-ség együvé tartozást erősítő légkörében lehet. Csak
oda küld áldást az Úr (133. zsoltár).
Szommer Hajnalka

Baptista Médianap
2012. október 6. - 1077 Budapest, Wesselényi utca 53.
Program: ½ 10-től regisztráció
10.00-11.00 fórumbeszélgetés
11.20-tól műhelymunkák: Hírírás és hírszerkesztés, címírás (Zentai László)
Sajtófotózás (Fehér Bertalan)
Facebook a misszióban (Csapó Szilvia)
Marketing kerekasztal (Háló Gyula)
Jelentkezni a kommunikacio@baptist.hu email címen lehet szeptember 23-ig. Regisztrációs díj dolgozóknak 1.000 Ft, mindenki másnak 500 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja a részvételt, valamint a szükséges anyagok biztosítását. További információért a +3620/886-0010-es telefonszámon Háló Gyula hívható.

KÖNYVAJÁNLÓ
A Jézus dosszié
Bevallom őszintén, hogy nagyon szeretek olvasni. Régen nem szerettem. Egyáltalán.
Amióta Jézussal járok, azóta viszont bizonyos dolgokra sokkal nyitottabb lettem, így
az olvasásra is, a tartalmas olvasásra. Sokan sokfélék vagyunk, és az olvasásnak is
több formája lehet. Olvasunk újságot, olvasunk interneten, olvasunk könyveket, és
sorolhatnám még tovább…
Elsősorban azokat a könyveket részesítem előnyben, amelyek egy-egy ember életéről szólnak, arról, hogy hogyan született újjá, hogy Isten miként vezette őt megtérésre, miként lett
vele élő kapcsolata. Nemrég viszont egy olyan könyv került a kezembe, ami a tipikus ellenpéldája annak, amit az előbb leírtam, ugyanis nem egy életútról van szó, de bizonyos értelemben egyfajta utat mégiscsak felfedezhetünk ebben a zseniális könyvben, ha a kezünkbe
vesszük.
Emlékszem, Zsuzsi már nagyon régóta noszogatott, hogy olvassam el, mert tetszeni fog, de
igazán nem érdekelt annyira, ráadásul a címe sem volt számomra olyan figyelemre méltó.
Mégis miféle cím az, hogy a Jézus dosszié?- gondoltam magamban.
Aztán ahogy kézbevettem és elkezdtem olvasni, meg kellett azt tapasztalnom, hogy
tipikusan az a fajta olvasmány (legalábbis számomra), amit képtelen vagyok letenni. És ez
jó.
Lee Strobel a könyv szerzője, mint maga írja a bevezetőben, azért kezdett el kutatni Jézus
után, mert a felesége egyszer csak úgy toppant be a házukba, hogy megtért, és Lee látta az
élete tényleges megváltozását. Bár nagyon szkeptikus volt Istennel, meg eleve a vallásokkal
szemben, törvényszéki újságíróként mégis az “igazság” nyomába eredt, és saját maga akart
arról meggyőződni, hogy Jézus valóban egy létező “személy”. Ez áll a könyv hátoldalán: “A
szkeptikus Lee Strobel egy személyes élmény hatására törvényszéki újságírói tapasztalatait
felhasználva elszánt nyomozásba kezd. A bűnperek során alkalmazott bizonyítási eljárás
módszerét követve sorra veszi a lehetséges bizonyítékokat, és különböző tudományterületek
jeles szakértőit faggatja a Jézusról szóló újszövetségi beszámolók megbízhatóságának kérdéséről. Szívós makacssággal ered az igazság nyomába, nem kímélve interjúalanyait a
kemény és kínos kérdésektől sem.
A könyvből kibontakozik a szerző személyes lelki útja is, melynek során a tények és bizonyítékok súlya alatt olyan következtetésre jut, ami őt magát is megdöbbenti…
Azt gondolom, miután elolvastam a könyvet, hogy tipikusan azoknak a kételkedő emberek
számára készült, akik hárítanak folyamatosan, és Istennel szemben elzárkóznak, tán még Őt
magát is kétségbe vonják. Másfelől nekünk keresztényeknek is, mert sok olyan dologról is
szól ez a tulajdonképpeni interjúkötet, amikkel talán mi magunk sem vagyunk tisztában.
Mindenképpen, és bátran ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, ha kicsit mélyebbre akar
menni bizonyos kérdésekben, vagy eleve kérdései vannak…
Bátran ajánlhatjuk hitetlen ismerőseinknek is, mert sok dologra választ kaphatnak belőle.
Medveczki János

