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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. február 5.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

„Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt...”
A Baptista Világszövetség (BVSZ) és a Magyar Baptisták
Világszövetségének (MABAVISZ) vasárnapja
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Ebben az esztendőben február 5- Sok helyen tartanak ilyenkor egyén tartjuk a Baptista Világszövetség egy regionális központban összevasárnapját. A korábbi évtizedekben vont ének- és zenekari találkozót,
a nemzetközi baptista misszió világot együtt magasztalva és dicsőítve Isátfogó szolgálatának eredményeiről, ten szent nevét.
kihívásairól, örömeiről és gondjairól
Amikor azt látjuk, hogy körülötemlékeztünk meg ezeken a vasárna- tünk nagy a létbizonytalanság, erkölpokon. Az utóbbi évtizedben kiegé- csi és gazdasági krízisbe sodródott az
szült ez a nap a magyar baptisták egész világ, benne Európa és annak
határokon átívelő missziós küldeté- közepén magyar hazánk, még inkább
sének értékelésével, az elért eredmé- sürget az idő a megszólalásra és az
nyek számbavételével, a toazonnali cselekvésre! Nem
tisták Világszö
Bap
ve
vábbi kitartó szolgálatra
hagyhatjuk, hogy körür
a
t
gy
való bátorítással. Nem
löttünk élő emberek
hiányozhat ezen a
százai és ezrei sodród janak a bizonytalan jönapon a hálaadás 
sem a szívünkből Isvő felé Istenünk megn
ga
tenünk iránt, aki alkalmentő
szeretetének és
a
i
l
r ia
Al
n Ba
massá tett és a jövőben is
helyreállító kegyelmének
ptist World
azzá tehet bennünket a nagy
ismerete nélkül. Szükséges,
misszióparancs betöltésében Szentlel- hogy rajtunk, magyar baptistákon keke ereje által.
resztül is halljanak kortársaink a jó
A Magyar Baptisták Világszövet- hírről.
sége (MABAVISZ) által kiadott ÁhíKülönös időket élünk ma itt Matat mai napra szóló imafelhívása is gyarországon. Emberek százezrei
arra bátorít bennünket, hogy le- mennek ki az utcára tüntetni, hogy
gyünk egyek ezen a napon a kö- jogos vagy vélt igazságukat hangoznyörgésben, hogy a „mennyei Atya tassák. Megosztott az országunk,
akaratát cselekedjük egész nemze- megosztott a kontinensünk, de megtünk javára”. Nagy szüksége van, osztott az egész világ is. Országok
különösen e zavaros időszakban, so- mennek csődbe körülöttünk, erősnek
kat szenvedett hazánk népének és a hitt nemzetek tántorognak a gazdasáhatáron túl élő honfitársainknak a gi összeomlás határán. Lelke mélyén
tiszta evangéliumra, a reménység mindenki attól tart, hogy egy ellenüzenetére. Jó tudni, hogy ezen a na- őrizhetetlen eszkalációs folyamat
pon (vagy február valamelyik vasár- eredményeként a sorsukkal és kiszolnapján) együtt vannak a testvérek az gáltatott helyzetükkel elégedetlen
Ige mellett, úgy az anyaországban, néprétegek egymás ellen fordulva
mint Erdélyben, Felvidéken, Kárpát- akár újabb nemzetközi konfliktust
alján, Délvidéken vagy Amerikában idézhetnek elő.
a fenti cél megvalósítása érdekében.
(Folytatás a 44. oldalon)

Isten kötelei a hit, a házasság, a család, a barátság és
a munka is. Ezek nagyon
erõsek, ha kapaszkodni
akarsz beléjük, de gyengék, ha el akarod szakítani
õket.

CVI. ÉVF. 6. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Ti vagytok a világ világossága.
Nem rejthető el a hegyen épült város.
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” (Máté 5,14.16) „Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: »Én vagyok
a világ világossága: aki engem követ,
nem jár sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága.«” (János 8,12)
A HÉT GONDOLATA
Egyik üzleti útjáról hazatérve
egy vállalatvezető ajándékokat vitt
feleségének. Többek között adott neki egy játék autót, ami világított a sötétben. Miután a feleség megkapta
az ajándékot, leoltotta a villanyt, de
a kis autó láthatatlan maradt. A férj
kiábrándultan jegyezte meg: „Azt
hiszem, becsaptak.” Aztán a feleség
észrevett néhány francia szót a játék
autó oldalán. Elvitte egyik barátjához, aki ismerte a nyelvet, és elolvasta neki az utasításokat: „Ha azt akarja, hogy éjszaka is világítson az autó,
tartsa egész nap a napfényben!”
Ezért másnap odatette az ajándékot
a déli ablakba. Azon az estén, amikor kikapcsolta a villanyt, a kis játék
autó ragyogó fényt árasztott. Az aszszony férje meglepve kérdezte: „Mit
csináltál vele?” Ezt válaszolta: „Rájöttem a titokra. Mielőtt az autó világítana a sötétben, ki kell tennem a világosságnak.” A keresztyéneknek is
állandóan kell a lelki napfény, Jézus
Krisztus fényébe kell tenniük magukat, hogy természetükké váljék az ő
fénye, és ragyogjanak a sötét világban. (Sinka Csaba)
A HÉT GYAKORLATA
Gondolkodj a héten: Te mivel tudod a krisztusi világosságot szolgálni? Felvilágosítással? Példaadással?
Áldozatvállalással? Derűvel? Nyíltsággal?
A HÉT IMÁJA
Krisztusunk, fényed éltet bennünket: fényed ragyogjon rajtunk!
Ámen.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Február 11-től induló gyermektanítói tanfolyamra várja a
jelentkezőket a ReMa (Reménység Magjai Alapítvány) csapata. A
tanfolyam témái: Miért evangelizáljunk gyermekeket – alapteológia, Keresztyén tanár és tanítás,
Megtapasztaláson alapuló tanítás,
Óratervezés: Bevezetés, Horog
(érzelmi bevonódást segítő tevékenység), A játék szerepe a nevelésben, Bibliai játékok, A bibliai
tanítás eszközei, Aranymondástanítás, Érzelmi intelligencia (elmélet és gyakorlat) stb. Bővebb
információ: rema@remaalapitvany.hu, +36-20-770 5347.
 Február 13-tól keddenként
18 órai kezdettel Építsünk családi
fészket! címmel előadás-sorozat
kezdődik a Ráday Kollégium
Dísztermében (Budapest IX., Ráday u. 28.). Előadók: dr. Pálhegyi
Ferenc és Brouwerné Pálhegyi Krisztina. Az első előadás címe: Fészekalkotó elemek: szerelem, szeretet,
bizalom.
 Március 9–11-ig Győrben
„A közösségi háló” című ifjúsági konferenciára várják a fiatalokat. A találkozó mottója: „Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,14)
Előadó: Mike Sámuel, dicsőítés:
Kübler Dániel és csapata, valamint koncertezni fog: Szabó Balázs és zenekara. A konfira történő regisztrációkat itt várják:
http://gyoribaptistaifi.wordpress.com/ Készülj te is, jelentkezz és fejleszd kapcsolatodat Istennel és embertársaiddal!

Fontos napok
 1902. február 3. 110 éve született Őrszentmiklóson Szabó László lelkipásztor és egyházelnök.
 1887. február 17. 125 éve baptizálta Budapesten Meyer Henrik
Velez István rákoscsabai hitvallót.
 1527. február 24. 485 éve írta
le Sattler Mihály mártír konferenciai határozat alapján hétpontos
hitvallását. A „svájci testvérek” az
anabaptisták egyik pacifista ága.

2012. február 5.

A hit hallásból van!
„Hogyan hívják segítségül azt, akiben
nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban,
akit nem hallottak? Hogyan hallják meg
igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha
nem küldettek el?” (Róm 10,14–15)
Érzékszerveink
mindegyikére
szükség van ahhoz, hogy dologbíró
életmódot folytathassunk. Nem is
rangsoroljuk azokat, hisz mindegyik a
mienk, és mindegyikre egyformán
szükségünk van. Mégis előfordul ismert vagy ismeretlen ok miatt, hogy
valamelyik nem úgy „teljesít”, mint
ahogy mi szeretnénk, vagy amint másoknál ugyanaz az érzékszerv működik. Két érzékszervünk esetében több
állat is túltesz rajtunk, mert messzebbre látnak, és jobban hallanak, mint az
emberek. Viszont a hallásnak azok a
funkciói, amelyek csak az embernél léteznek, más lényeknél nem találhatók
meg!

Az a finom hallás, amely a külső
neszre, az alig hallható rezdülésekre is
érzékeny, vagy a külső, egészen távoli
veszélyek közeledésének észrevételére
is képes, mégsem hasonlítható az emberi halláshoz, amely ezeken túl a beszédhang jelentéstartalmát is felfogja,
sőt a beszéd leírt jeleit (a betűket) vagy
a levegőbe rajzolt kézjeleit is képes fogalmakká és láthatatlan gondolattá átalakítani, bensőleg, vagyis az elme, a
lélek felfoghatatlanul gyors és összetett munkája által! Utóbbiakban már a
szem is besegít a fül munkáját kiegészítendő. – Sokan meghatódnak, amikor hallják vagy éppen olvassák, hogy
Szent Ferenc a madaraknak is prédikált. Ezeknek az állatoknak erre szükségük nem volt. Bűnük nem lévén, a
kegyelemre nem voltak ráutalva. Ékes
tollaikat sem cserélték át – a bűnbánat
jeleként – szürkére vagy feketére. Legalábbis az erről készült Giotto di
Bondone-festményen ennek nyoma
sem látható.
Hogy Szent Ferenc madarai nem
öltöttek zsákruhát a prédikációt „hallva” sem, ez érthető. Számukra az em-

beri beszéd felfoghatatlan volt. Még ha
titokzatos módon valamilyen vonzás,
valamilyen kedvesség kisugározhatott
Ferenc szívéből, értelmi kapcsolódás
még akkor sem alakulhatott ki közöttük. Bár ilyen különös megbékélésről,
emberek és állatok egymáshoz közeledéséről tudunk, vannak sejtéseink a
Szentírás közlései alapján, de ennek a
mostani korszakban, amelyben élünk,
még nincsen realitása. Most viszont
annak az ideje már régtől fogva itt van,
hogy az ember az emberrel és Istennel
is megbékéljen!
A fent közölt ige alapján meggyőzően mutatja be az apostol, hogy az
embert úgy alkotta meg Isten, hogy a
fizikai és a lelki-szellemi képességei
alapján megvan minden feltétele a békés életre való átváltásra. Ez pedig előfeltétele annak, hogy Istennel is békében éljen!
A kibékülésnek megvan az ideje,
vagy másképpen fogalmazva, megvan az oka. Ma csüggedten azt mondhatnók, hogy a közbéke kibontakozásának halvány jelei sem mutatkoznak.
Ugyanis egy igazi és egyetemes belháborúnak vagyunk a szemlélői és az elszenvedői. Hát éppen ez az az ok,
amely kitermelheti a békeéhséget.
Mindenütt dühösen viszálykodnak, és
mindenütt megcsömörlenek a háborútól az emberek. A baj az, hogy a békét,
úgy vélik, csak háborúval, egymás legyőzésével lehet elérni! Ezért a béke
megteremtésének még mindig a fegyver és a bosszú a vélt és elengedhetetlenül szükséges eszköze. – Azt az emberek mindenütt tudják, hogy a legrosszabb a világon a békétlenség, és
ezt mégis az öldöklésekkel, vagyis a
pusztító háborúkkal akarják megszüntetni! Felfoghatatlan, hogy a legfőbb
jót, a békét, a legrosszabbal, az öldökléssel, a kiengesztelhetetlen háborúval
kivívott győzelemmel vélik csak elérni! Ezzel a béketeóriával amíg az emberiség fel nem hagy, nem lesz béke!
Közel van az az összeomlás, amikor az emberiség a saját fegyvereibe
dől bele. Egy hatalmas pusztulás, egy
roppant súlyos megsemmisülés küszöbén állunk. Minden „látó” ember
tapasztalja, szemléli, hogy senki sincs,
aki a bajokból kimenekülés útját, irányát meg tudná határozni.
Amikor a Világtanácstalanság ráébred arra, mint Isten választott népe
oly sokszor, hogy nincs más út, nincs
más mód a szabadulásra, csak felkiáltani segítségért az Égre! Ez a mód elkerülhetetlennek látszik!
(Folytatás az utolsó oldalon)
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Egyházkerületi közgyûlés a József utcában

Január 14-én került sor a Budapesti Baptista Egyházkerület (BBEK)
évi közgyűlésére a József Utcai Baptista Imaházban közel 100 fő részvételével. Újvári Ferenc helyi lelkipásztor, kerületi titkár volt az alkalom
házigazdája mely szombat délelőtt
áhítattal kezdődött. Papp Szabolcs
imára való buzdítása után Meláth
Attila kerületi elnöktől beszámolót
hallgattak meg a küldöttek, amelyből bepillantást nyerhettek kerületünk missziós eseményeibe, ezt követően Simon Norbert tanácstag ismertette a kerület anyagi helyzetét.
A gazdasági beszámoló után több
küldött javaslatára a közgyűlés túlnyomó többséggel döntött a gyülekezetek egyházkerületi hozzájárulásának növeléséről, mely jelen évtől
40 Ft/hó gyülekezeti tagonként. Ezt
követően a 2012-es esztendő missziós, anyagi tervei kerültek elő. Itt
megjegyeznénk, hogy költségvetésünkből szeretnénk ebben az évben
is hátrányos helyzetű lelkipásztorokat, szolgálattevőket, gyülekezeteket, illetve evangelizációs, missziós
programokat támogatni, ezért kérjük az egyházkerület gyülekezeteit,
hogy az egyházkerületi hozzájárulásukat, amint tehetik, maradéktalanul fizessék be
az alábbi bankszámlára. Bank
neve: Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt. A számla neve: MBE – Budapesti Egyházkerület. A bankszámla
száma: 1040121349575357-55501007.
Devizanem: HUF.
Ezt követően az
ebédszünet előtt a
küldöttek szavaztak a kerület válasz-

tási bizottságának
tagjairól.
A küldöttek a
József utcai nőtestvérek jóvoltából finom és bőséges
ebédben
részesültek (amelyért
ezúton is legyen
köszönet), majd a
délután folyamán
útravalóként az új
évhez két előadást
hallgattunk meg:
Krisztusi lelkiség
és Vezetés a gyülekezetben. Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor, teológiai tanár a vezetők
lelkigondozásáról, és Sólyom Attila
gyülekezetvezető presbiter, a Presbiteri Tanács tagja pedig a vezető lelki
hátteréről, szükségeiről szólt.
Majd befejezésül egyházunk elnökségének képviseletében Mészáros
Kálmán elnök, Mészáros Kornél főtitkár és Papp János missziói igazgató
szólt a küldöttekhez, ismertetve
egyházunk jelenlegi helyzetét, említést téve jövőbeli elképzelésekről,
tervekről is.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a gyülekezetek küldötteinek megtisztelő részvételét és aktív közreműködését.
Szeretnénk kifejezni, hogy célunk ebben az esztendőben is az,
hogy előmozdítsuk egyházkerületünk lelki növekedését, így minden
jó és biblikus missziós tervre nyitottak vagyunk, kérjük testvéreinket,
hogy elképzeléseikkel, kéréseikkel
bátran forduljanak hozzánk, mi pedig szellemi, lelki, anyagi lehetőségeinkhez mérten készek vagyunk a
segítségnyújtásra, az együttmunkálkodásra! Köszönettel:
Papp Szabolcs
BBEK-alelnök

Kitekintés
Ismét égnek a koptok házai
Egyiptomban
Egyiptom déli részén keresztyénellenes muszlim akcióra került sor. A kopt
közösségeket vélhetően meg akarják akadályozni abban, hogy részt vegyenek a
választásokon. Néhány arab és angol
nyelvű hírügynökség gyorshírben
jelentette, hogy Rahmanija-Kebliben keresztyénellenes muszlim támadásra került sor. A kopt-ortodox
egyházban vízkeresztet ünnepelnek, s a hívők csütörtök este templomba mentek, ezalatt gyújtották föl
házaikat. Ugyanakkor január 19-én,
csütörtökön, történt egy másik incidens is. A Qaliubia Tartomány
Bahteem helységében található Abu
Makka nevű kopt templomba nagyszámú szalafista és a Muszlim Testvériség Mozgalom tagjai nyomultak
be, s arról tájékoztatták a jelen lévő
hívőket, hogy a templomnak „nincs
működési engedélye”, így abban
senki sem imádkozhat. (Dr. Békefy
Lajos, reformatus.hu)
A gyerekek a világhálón kiesnek a családi védőhálóból
Az új technológiák világa leginkább
a fiataloké. Sokkal többet tudnak róla,
mint a felnőttek, és gyakran kikerülnek a
szülők ellenőrzése alól. Érdemes szűrőket beiktatni, hogy nagyobb eséllyel kerüljék el a veszélyeket. Ismert tény,
hogy a gyerekek jobban eligazodnak az interneten, mint a szüleik.
Egy felmérés azt tanúsítja, hogy a
gyerekek jobban tudatában vannak
a generációs különbségeknek, az
őket a felnőttektől elválasztó távolság nagyságának, mint a szüleik.
Fennáll a veszély, hogy ezen a területen a szülők nem képesek ellenőrzés alatt tartani gyermekeik nevelését. A Symantec által közzétett adatok szerint csupán a szülők 1%-a
van tisztában azzal, hogy nem tudja, merre jár gyermeke a világhálón.
Ugyanakkor minden tíz gyerekből
egy állítja, hogy szüleinek fogalma
sincs, mit is csinál az interneten. Az
olasz Famiglia Cristiana folyóirat
ezért azt javasolja, hogy a szülők
használjanak webes figyelőszoftvert, például a Norton Online
Family ingyenes szolgáltatást. Ez lehetővé teszi, hogy a szülők ellenőrizhessék, merre navigál gyermekük, mennyi időt tölt a neten, és
szűrőket is be lehet tenni a koruknak nem megfelelő tartalmak letiltására. (kurir.hu)
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Házasság hete
2012. február 11–19.
Vágyni arra, ami a miénk
Kedves Testvérek!
Ötödik éve rendezzük meg a
házasság hetének ünnepét ökumenikus összefogásban, az
Evangéliumi Aliansz szervezésében. Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy teremtő Istenünk akaratát
megéljük, és ezen a héten közösen is megünnepeljük. Buzdítjuk
a gyülekezeteket, hogy tartsatok
örömteli alkalmakat, vagy kapcsolódjatok be közösen szervezett
programokba. Érdemes megnézni
a hazassaghete.hu honlapot, valamint látogatni a facebookos megjelenésünket a http://www.facebook.com/hazassaghete címen.
Ide lehet felírni a saját szervezésű
programokat.
Budapesten az alábbi központi
rendezvényekre kerül sor:
Február 9. 11 óra: Sajtótájékoztató a Parlamentben
Február 11. Rendezvények a házasság világnapja alkalmából a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesület szervezésében.
Február 12. 10.30: Nyitó istentisztelet a debrecen-nagyerdei református templomban. Igét hirdet
Bölcskei Gusztáv püspök.
Február 13. 18 óra: Találkozásaink, avagy naptáregyeztetés, hibaelhárítás, újratervezés – Süveges
Gergő és felesége, Rudan Margit előadása. Helyszín: a Deák Téri Evangélikus Gimnázium díszterme (Budapest V., Sütő u. 1.).
Február 14. 18 óra: Bálint-napi
koncert. Fellép a Boyzless Voice,
közreműködik Mekis Péter orgonaművész. A koncert után a jelen lévő
házaspárok megáldása, fogadalmának megújítása. Helyszín: Deák
Téri Evangélikus Templom.
Február 15. 18 óra: A házasság
dicsérete és megjelenése a magyar
népi kultúrában. Népzenei est, beszélgetés és táncház. Házigazdák:
dr. Szabó Endre és barátai, Nemesiné
Zsolnai Orsolya mesemondó. Helyszín: a Deák Téri Evangélikus Gimnázium díszterme (Budapest V.,
Sütő u. 1.).
Február 16. 18 óra: Fedezzük fel
egymást! Dr. Pálhegyi Ferenc előadása. Helyszín: a Deák Téri Evan(Folytatás a következő oldalon)
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„Áldott legyen a frigy...” (folytatás a címoldalról)
A történelmi
múlt bizonysága
szerint KözépEurópa, benne
hazánk mindig is
az egyik legérzékenyebb pontja
volt a világnak.
Országunk népe
sohasem tűrte el
sokáig az igazságtalanságot, az
elnyomatást, idegen nemzetek viA Tahiban megtartott első
láguralmi törekMABAVIT
találkozó résztvevői 1992-ben
vését, gazdasági
vagy politikai kizsákmányolását. tűzéssel kötöttünk szövetséget, imKülönösen azt nem, hogy kívülről már húsz esztendeje a politikai hatámondják meg nekünk mások, hogy rok leomlása után, hogy a határokon
átívelve segítjük egymást az üdvözími lenne jó nekünk itthon.
Nincs is erre szükség, hisz sokkal tő üzenet bátor hirdetésével és meghitelesebb forrásból kaphatunk meg- élésével. Fogadalmunk így szólt:
nyugtató eligazítást, felülről jövő ta- „Mi, a világ minden táján élő magyar
nácsot és biztos útmutatást a krízis- baptisták hivatalosan kinyilvánítjuk,
ből való kiszabadulásra. Megváltó hogy megalapítjuk a Magyar BaptisJézusunk azt mondta: „Békességetek ták Világszövetségét. Jézus Krisztus
legyen énbennem, a világon nyomorúsá- egyetemes anyaszentegyházának régotok van, de bízzatok: én legyőztem a szeként a teljes Szentírást tekintjük
világot.” (Jn 16,33) Erre a bátorító hitünk és életünk zsinórmértékének,
üzenetre van szüksége mindannyi- összhangban az egyetemes kereszunknak. Csak ő adhat békességet a tyén hitvallásokkal (apostoli hitvalszívünkbe, nem úgy, ahogy a világ lás és nicea–konstantinápolyi hitvalgondolja. Csak ő adhat lelkünkben lás), valamint a Baptista Világszörendületlen bizonyosságot megdönt- vetséghez tartozó gyülekezetek több
hetetlen Igazsága felől. Csak ő adhat évszázados gyakorlatával, tanításáélő reménységet a reménytelenség- val és szabályaival. A Magyar Baptisben halálból való feltámadása dia- ták Világszövetségének célja: hitünk
elmélyítése, közös missziói tevédalmas tényének ismeretében.
Mi magyar baptisták arra szövet- kenységünk előmozdítása, összetarkeztünk itt az óhazában, a határon tozásunk megvallása és erősítése,
túl és messze túl az óceánon, hogy hitbeli és lelki közösségünk kifejezéezzel az üzenettel az ajkunkon vi- se.” (Részlet az MBVSZ alapszabágasztaljuk népünk megkeseredett lyából.)
Annak idején elhatároztuk, hogy
szívét, emeljük fel tekintetét az örökkévaló értékek, Isten országának el közösen fogjuk a Bibliát olvasni és
nem múló világa felé. Azzal a célki- tanulmányozni. Ezért szerkesztettük
együtt mindeddig a bibliaolvasó
kalauzt, a Vezérfonalat és az Áhítatot. Ezért tartottuk mind ez ideig
fontosnak, hogy
egyek legyünk az
imádságban,
minden vasárnap
egy ugyanazon
imatémában elcsendesedve az
Úr előtt. Ezért határoztuk el, hogy
énekeink szövegét és dallamát is
egymáshoz
ilA Nagyváradon 2000-ben tartott második MABAVIT
lesztjük, hogy körésztvevői
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zös énekléseink alkalmával azonos ménység fesztivál írja felül. A tizen„nyelven” dicsőítsük az Urat. Ezért kétezer ülőhelyes Papp László
tartottuk fontosnak mind ez ideig Sportarénában megtartandó háazt is, hogy nagy testvéri találkozó- romnapos evangelizációt a világkat szervezzünk, ahová mindannyi- szerte jól ismert Billy Graham
an szívesen eljöhetnek a világ min- Evangelizációs Társasággal együtt
den pontjára szétszóródott magyar tervezzük megtartani, melynek igebaptisták. Ezért tartjuk fontosnak, hirdetője Franklin Graham testvéhogy a tagszövetségek vezetői rend- rünk lesz. Erre az alkalomra természeresen találkozzanak, ahol meg- szetesen minden magyar baptista
oszthatjuk egymással örömünket és atyánkfiát is várjuk.
gondjainkat, terveket készíthetünk,
Egy másik jubileumi évfordulóra
és együtt kérhetik Isten áldását a is szeretném felhívni testvéreim fimagyar baptista misszióra.
gyelmét. Húsz évvel ezelőtt, 1992A rendszeres információcserét is ben tartottuk meg a már korábban is
fontosnak látjuk. Ezért számolunk említett Magyar Baptisták Első Vibe lapjainkban (Békehírnök, Szeretet, lágtalálkozóját Budapesten, valaEvangéliumi Hírnök) rendszeresen a mint Tahiban. Ekkor vetődött fel
hazai és elszakított országrészekben először a Kárpátokon innen és tenvégzett missziómunka eredményei- gerentúlon élő magyar baptisták
ről, gondjairól, felhívásokat intézve szervezettebb összefogását célzó viegymás megsegítésére. Így próbálunk segítséget
nyújtani a szétszórtságban élő,
olykor igen nehéz
anyagi körülmények között szolgáló testvéreinknek. Katasztrófák
esetén
pedig,
mint például a tiszai árvíz, a délszláv
háború,
nemzetiségi elnyomás esetén
különösen is figyelemmel kísérÁldott legyen a frigy... MABAVIT III. Debrecenben 2006-ban
tük testvéreink
sorsát, és minden eszközzel igyekez- lágszövetség megalakításának gontünk segíteni egymást. Imaházépí- dolata. Erre a húsz évre emlékezünk
tés, misszióközpont-felújítás, misz- közösen a MABAVISZ elnöksége
sziómunkások anyagi támogatása szervezésében ez év augusztus 19-én,
terén is segíteni szeretnénk a jövő- vasárnap Tahiban, az államalapítás és
ben, ahogyan ezt az elmúlt évtized- új kenyér ünnepén. Szeretnénk, ha
ben is tettük. Sőt arra is ígéretet tet- mindkét alkalom Isten dicsőségét és a
tünk, hogy a Lélek egysége legyen világon szerteélő magyar baptisták
meghatározó közöttünk, szemben lelki összefogását szolgálná.
Kérlek benneteket, testvéreim,
bármiféle széthúzást kezdeményező
erővel. (A fenti felsorolás lényegét az hogy ez év során a napi témák melMBVSZ alapszabályából vettem át.) lett ezeket az alkalmakat is foglaljáEddig három jelentős világtalál- tok imádságaitokba, és jöjjetek el
kozóra (MABAVIT) került sor a mindkét jelentősnek ígérkező alkamúltban. Először Budapesten és Ta- lomra!
Isten Lelke őrizze meg köztünk
hiban jöttünk össze 1992-ben, ahol
mintegy 2000 fő vett részt. Nagyvá- az egységet és szeretetet, amely turadon 2000-ben találkoztunk másod- lajdonságok a Jézust követő tanítváízben mintegy 4000 fő részvételével. nyok legfőbb ismertetőjelei. Legyen
Harmadszor 2006-ban találkoztunk Isten gazdag áldása a Kárpátok ölelDebrecenben, ahol 7000 főt regiszt- te magyar haza baptista népén és a
ráltak a szervezők. Erre az esztendő- tengerentúli szórványban élő testvére terveztük a negyedik találkozón- reim életén!
Dr. Mészáros Kálmán
kat. Ezt most egy nagyobb felekezeta Magyarországi Baptista Egyház és a
közi rendezvény, a 2012. június 1–3.
között Budapesten tervezett Re- Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke
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(Folytatás az előző oldalról)
gélikus Gimnázium díszterme (Budapest V., Sütő u. 1.).
Február 17. 18 óra: Házas-páros
beszélgetés és koncert. Közreműködik: a Hegedűs Endre – Hegedűs
Katalin zongoraművész házaspár,
dr. Csókay András idegsebész és felesége, Ajtay Daniella. Helyszín: a
Deák Téri Evangélikus Gimnázium
díszterme (Budapest V., Sütő u. 1.).
Február 18. Álarcok nélkül a házasságban. A Family magazin, a
Harmat Kiadó és a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
közös rendezvénye házaspároknak. Helyszín: Wesselényi Utcai
Baptista Gyülekezet és Közösségi
Ház (Budapest VII., Wesselényi u.
53.).
Részletes program:
– 11.00–12.30: „Azt hittük, hogy
minden rendben...” Cassells és Hazel
Morrell ír misszionárius házaspár
előadása
– 12.30–13.00: Szendvicsebéd a
regisztrált résztvevők számára
– 13.00–15.30: Őszinteség. Kiút
a zsákutcákból. Szeminárium férjeknek és feleségeknek
– 16.00–17.30: Apám kakasa és a
részeg elefánt. Verses-mesésjátékos délután Lackfi Jánossal kicsiknek és nagyoknak
– 18.00: „Vágyni arra, ami a miénk”. Családfánk titkai. A házasság
hete idei arcai, Lackfi János és felesége, Bárdos Júlia előadása. (A 18
órakor kezdődő program alatt
gyermekmegőrzést biztosítunk!) A
házaspáros napon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció
szükséges hozzá. Jelentkezni február 17-én 12 óráig lehet az
info@hazassaghete.hu e-mail címen.
– Február 19. 18 óra: Ünnepi
zárómise. Helyszín: Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia (Budapest V., Március 15.
tér). A misét bemutatja és igét hirdet: Bíró László püspök.
A helyi rendezvényekről és a
fenti programok részleteiről további információ:
w w w. h a z a s s a g h e t e . h u ;
www.facebook.com/hazassaghete
Krisztus jelenléte, áldása ragyogja be házasságotokat és ennek
közös megünneplését!
Szeretettel:
Kovács Gézáné Ildikó
a szervezőbizottság tagja
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
A határt nem
ismerés tragédiája
Neil Andersen egy felsorolással
mutat rá arra, hogy a jó dolgok
mennyire apokaliptikussá válhatnak akkor, ha nem vesszük észre
azt a határt, amelyen belül éltetnek,
de azon túl felzabálják a lelkünket.
Ekkor (írja a professzor):
– a testi pihenésből lustaság lesz,
– a csendességből szótlanság,
– ügyes pénzkeresetből fösvénység és kapzsiság,
– az élet élvezéséből mértéktelenség,
– testi gyönyörből érzékiség,
– mások javai iránt való érdeklődésből irigység,
– az ételek élvezetéből falánkság,
– az önmagunkra való odafigyelésből önzés,
– önbecsülésből beképzeltség,
– közlékenységből pletyka,
– óvatosságból hitetlenség,
– pozitív hozzáállásból tapintatlanság,
– haragból düh és indulatosság,
– szeretetteljes gondoskodásból túlzott féltés,
– helyes értékítéletből kritika,
– azonos neműekkel való barátkozásból homoszexualitás,
– szexuális szabadságból erkölcstelenség,
– lelkiismeretességből maximalizmus,
– bőkezűségből pazarlás,
– önvédelemből becstelenség,
– körültekintő magatartásból
félelem.
hgy
Mértékkel mindenben
„A nekem adatott kegyelem által
mondom tehát közöttetek mindenkinek:
ne gondolja magát többnek, mint
amennyinek gondolnia kell, hanem arra
igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke
szerint!” (Róm 12,3)

2012. február 5

A gyõztes és a vesztes különbségei
Amikor a győztes követ el hibát,
azt mondja: „Hibáztam”, és megtanulja a leckét. Mikor a vesztes követ
el hibát, azt mondja: „Nem az én hibám”, és másokra hárítja a felelősséget.
Egy győztes tudja, hogy az ellenségesség a legjobb tanító. Egy vesztes
áldozatnak érzi magát az ellenségesség előtt.
Egy győztes tudja, hogy cselekvéseinek eredménye tőle függ. Egy
vesztes a balszerencse létezésében
hisz.
Egy győztes egyenként száll
szembe a kihívásokkal. A vesztes kitér előlük, és nem mer szembeszállni
velük.
Egy győztes ígéretet tesz, szavát
adja és meg is tartja azt. Egy vesztes
ígéreteket tesz, de nem ad semmi biztosítékot, és amikor hibázik, csak igazolásokat keres.
Egy győztes azt mondja: „Jó vagyok és még jobb leszek!” Egy vesztes azt mondja: „Nem vagyok olyan
rossz, mint sokan mások.”

Egy győztes tiszteli azokat, akik
többet tudnak, mint ő, és megpróbál
tőlük tanulni. Egy vesztes ellenkezik
azokkal, akik többet tudnak, mint ő,
és csak a hibákat veszi figyelembe.
Egy győztes valamivel többért érzi magát felelősnek, mint csupán a
munkájáért. A vesztes nem vállal fel
semmit, és mindig azt mondja: „Csupán a munkámat végzem.”
A győztes azt mondja: „Kell léteznie egy jobb útnak, hogy megcsináljam!” A vesztes azt mondja: „Mindig
így csináltam!”
Egy győztes a megoldásnak egy
része. Egy vesztes a problémának egy
része.
Egy győztes azt veszi figyelembe,
„hogyan néz ki a fal összességében”.
Egy vesztes a „téglát” veszi figyelembe, amit el kell helyeznie.
A vesztes hiszi, hogy tudja, a
győztes tudja, hogy hisz.
Egy győztes éli az álmait, egy
vesztes álmodja az életét.
Internetről szabad bővítéssel

Az öreg Simon
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni
fog hozzátok.” (Jak 4,8)
„Az én Istenem vagy te, jó reggel kereslek.” (Zsolt 63,1)
Az egyik este egy angol gyülekezet
plébánosa megkérdezte a templomszolgát, „Észrevetted azt a szegény
öreget, aki mindennap délben bejön a
templomba, és nem sokkal ezután
távozik? Már jó ideje figyelem az
ablakomból, és nyugtalanít. Végül is
kincseink vannak a templomban.
Kérlek, próbálj meg szóba elegyedni
vele!”
Rögtön másnap a templomszolga
úgy intézte, hogy szembetalálkozzon
vele, és megkérdezte: „Maga miért jön
mindig a templomba?” „Imádkozni
jövök!” – válaszolta az öreg. „De
hiszen ahhoz nem marad elég sokáig!
Felmegy az oltárhoz, máris fordul és
távozik. Mit jelentsen ez?” „Igen, így
van – válaszolta a szegényember. – Én
nem tudok hosszú imákat mondani:
Ezért eljövök az ebédidőben, és ezt
mondom: Úr Jézus, itt van Simon.
Lehet, hogy ez rövid, de biztos vagyok
benne, hogy ő meghallotta.”
Nem sokkal később Simont elgázolta egy teherkocsi, és súlyos sérülésekkel kórházba szállították. „Nagyon
boldognak látszik a sok fájdalma
ellenére” – mondta neki az egyik

ápoló. „Hát persze – válaszolta Simon
–, mindennap van látogatóm.” „Egy
látogató? – kérdezte az ápoló. Sosem
láttam senki látogatót magánál. Mikor
szokott jönni?” „Mindennap az ebédidőben itt megáll az ágyam lábánál, és
csak ennyit mond: Simon, itt van
Jézus!”
Ismeretlen szerző
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Elsõ találkozásom az evangélistával
Bécsben, 1969 augusztusában, az
ottani sportcsarnokban tartotta az
Európai Baptista Szövetség ötnapos
konferenciáját. Egyházunk magyarországi vezetői mellett egy-két személyt ért a rendkívüli kegy, hogy elmehessen.
Az EBSZ a bécsi vendéglátásnak
azt a szerepet szánta, hogy nyisson
utat az evangelizálásnak Kelet-Európa felé. Ezért a konferenciai programot a leghatásosabb evangelizáló
kettőssel zárták. Az amerikai Billy
Grahamet és legkiválóbb német tolmácsát, a berlini igehirdetőt, Peter
Schneidert kérték igehirdetésre. Az
evangélista napi eseményeket idézett föl, és aktuális evangéliumi üzenetet mondott: „Egy embert felküldtünk a Holdra, de nem tudtuk megoldani a Földön a javak igazságos
elosztását... Éhezik és nyomorog a
világ, de megoldást senki nem talál.”
A technikai vívmányaikra oly büszke nemzetek az emberiség adósai
maradnak. Roppant bűnlajstrommal
lepte meg hallgatóit, mielőtt felhívta
volna őket megtérésre. „Csak Jézus
Krisztus segíthet!” – hangsúlyozta.
Azután kérte, hogy döntsenek, és jöjjenek előre, mert imádkozik velük.
Száznál többen mentek ki. Feltűnően
sokan az akkori Csehszlovákiából és
Jugoszláviából. Magyar és orosz
hallgatói is voltak. A könnyeimmel
voltam elfoglalva, és szinte sajnáltam, hogy nem mehettem ki, hiszen
már megtértem. Látva egyik hazai
felettesem, nyugtatni próbált.
Megragadtam a lehetőséget,
hogy Graham külön hívására találkozóra menjek azok közé, akik beszélni tudnak vele. Kiváltam tehát a
csoportomból, és odamentem. Graham kérte, hogy imádkozzunk érte,
mert be szeretne jutni a kelet-európai
államokba. Felírtuk a címünket, és
segítséget ígértünk, ha jönne. Menynyire hamar nyílt erre lehetőség! Az
evangélista megküzdötte a maga
személyes imatusáját azért, hogy az
addig elképzelhetetlen vállalkozás
megvalósuljon.
A kelet-európai államokban múlóban volt sok régi szlogen. „Politizáló evangélista”, az „amerikai héják atomteológusa” és hasonló szte-

reotípiák. Fölismertük, hogy szakadozik a vasfüggöny, az ateizmus jegét langyos nyári szellő olvasztgatja.
Hazajövet az „illetékesek” rábólintottak a lehetőségre, és 20 éven át
tartó program nyílt. Bejöhetett,
előbb Zágrábba, majd Csehszlovákiába és hozzánk. Óvatos keretek között, csak meghívottak közé. 1972től Haraszti Sándor vette át a keleteurópai evangelizációk ügyét, és
többek között Moszkvába is eljutottak. 1989-ben százezres tömeg előtt
Budapesten szólt az evangélium. Az
akkori Népstadionban magyaroknak prédikált, akik először léphették
át a határt, hogy az utódállamokból
a magyar fővárosba utazzanak. Billy
Graham hirdette előttünk Jézus
Krisztust. Az aradi Kiss László fehér
székely posztóruhájában mondta:
„Életem legboldogabb napja volt
Graham evangelizációját hallgatni
Budapesten.”
Szebeni Olivér

JÉZUS HÍVÁSA
Van még hely az április
29–május 5. közötti zarándokútra a
Szentföldre. A már 22 éve megvalósuló látogatásaink, csoportjaink lelki áldásait és a látnivalók gazdagságát biztosítja az elmúlt két évtizedben kialakult és megvalósult
program. Felkeresik a Bibliával a
kézben azokat a bibliai helyeket,
ahol Jézus megfordult és a Szentírásban olvasható szavai is elhangzottak. Az ő hívása ma is mindenkit
megszólít: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek.” (Mt 11,28) A zarándokcsoportot lelkész vezeti, a magyar fordítás mindenütt biztosított.
A minden kiadást magában foglaló
költségekről és a látogatási program
részleteiről készséggel ad felvilágosítást az Ökumenikus Tanulmányi
Központ (1114 Budapest, Bocskai út
15. III.3., tel.: 1/466-4790; tanulmanyikozpont@gmail.com); vagy Gimesi Zsuzsa szervező lelkész, 06/
70/508-7624; ssngms@citromail.hu.

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
BÉKÉS: 2011. december 7-én temettük Kiss Pálné Huszár Jolán
testvért 91 évesen. Negyedikén vasárnap a reggeli asztalhoz segítették, imádkozni kezdett, de nem fejezte be. Elaludt! Teljes csendben
átment az Úrhoz, miközben a gyülekezet az idősek névsorában éppen
őérte is imádkozott. Temetésén igét
hirdetett Papp József lelkipásztor, a
sírnál Filó György szolgált.
KAZINCBARCIKA: Frics Lajos
testvért 80 éves korában, 2011. január 28-án, fájdalmas, mégis türelemmel viselt betegség közben érte
hűséges Mestere hazahívó hangja.
Temetésén Békési Sándor győri (előzőleg kazincbarcikai) lelkipásztor
végezte az igei szolgálatot, és Szabó
András helyi lelkipásztor imádsága
mellett búcsúzott testvérünktől rokonsága és a körzet testvérisége.
– Forgács Ferencné Pethő Erzsébet 2011. június 14-én 74 éves korában, már az örök életre felkészülőben várta Megváltója, Jézus Krisztus hazahívó szavait: „Gyermekem,
megváltottalak, enyém vagy”. Temetésén a népes gyülekezet előtt
Szabó András helyi lelkipásztor az
igei, a körzet testvérisége pedig az
énekszolgálatot végezte.
BP., NAP U.: Villányi Györgyné
sz. Somogyi Irén testvért, 71 éves
korában hívta el e földi létből menynyei Atyánk. 2011. december 6-án a
szűk körben történt temetés után – a
család kérésére – gyászistentiszteleten a Nap Utcai Baptista Imaházban
emlékeztünk meg testvérünkről. A
vigasztaló igét dr. Almási Mihály lelkipásztor hirdette.

H I R D E T É S
Ingyenes jogi tanácsadás Az
MBE székházában (VI. ker., Benczúr
u. 31.) minden kedden 15–16 óráig.
Ügyvéd: dr. Zolcsák Ottó. Előzetes
bejelentkezés nem szükséges, de
lehetséges a 06-30/3068-340-es vagy
a 06-20/775-8181-es (baptifon) telefonszámokon. Az ügyfelek fogadása érkezési sorrendben történik.
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Igazi hazatérés

„Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne – ismételtem el magamban. És éreztem,
hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik
a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával.
Lassan felálltam és azt mondtam: –
Igaza van: késedelem nélkül haza
fogok menni, hogy otthon lehessek
valahol ezen a világon! Igaza van:
nem is lehetünk más célra ebben az
életben, mint hogy megismerjünk
mindent, amennyire lehetséges: a
tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra
morgó népeket; s amikor mindent
megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol
otthon lehetünk.” (Tamási Áron: Ábel
Amerikában)
A tékozló fiú történetének legalapvetőbb tanítása nem a tékozló
fiúról vagy megváltozásának mintájáról szól, hanem az Istennek mint
mindenek Atyjának állandó és feltétel nélküli szeretetéről. A lecsúszott
fiú változása akkor kezdődik el,
amikor visszaemlékszik az igazi otthonára, a szeretet rendjére, apjának
feltétel nélküli szeretetére, és elhatározza, hogy visszamegy oda. Ez az
emlékekre épülő felismerés, ez a
vágy, ez a szándék, ez az akarat
váltja valóra a hazatérését. Mindennek szükségszerű következménye
az, hogy majd elmondja azt is, amikor hazaér, hogy mivel vak volt,
rosszul látott és félreértelmezett
mindent, ezért történt az, hogy elszórta a vagyont, hogy az élvezeteket kereste, hogy tönkretette saját
magát is, hogy végső soron apja ellen vétett. De nem a keserűsége,
nem „bűnbánata” juttatta el a fiút
apja szeretetének felismeréséhez,
hanem épp fordítva. Az otthoni szeretet felismerése juttatta haza.
hgy

2012. február 5.
A hit hallásból van! (folytatás a 42. oldalról)
Azonban ezt a módot, lehetősé- masak, akikben a Krisztus beszéde
get a világ minden kisebb-nagyobb lakozik gazdagon. Krisztus az egyetKözpontjában lenézően elvetik. Egy len alap, akire épül és megvalósul a
magyar költőfejedelem úgy jöven- béke és a szentek közössége. – Az
döli, hogy a nagy fordulat akkor kö- apostoli figyelmeztetésből és tapaszvetkezik be az emberiség életében, talatból is tudjuk, hogy nem minha tanácsot tart a föld népsége ma- denki engedelmeskedik az evangéligával, és eget ostromló hangokon umnak. Az evangélium behatolása a
összekiált. Tanácskozások vannak, szívbe mégsem a szemen (a látáson),
és egymásra mutogatások bőven, de hanem a fülön keresztül történik. –
egyetértő összekiáltások még nin- Nagy költőnk a napsugarak zúgását
csenek!
sem látta, hanem hallotta, szájában
De hogyan hívják segítségül Azt, Isten nevének jó ízét a nyelvbimbói
akiben nem hisznek? – veti fel a leg- által érzékelte! Az istentapasztalás
sürgősebben megválaszolandó kér- élményében a régiek bensőik rezodést az apostol. A kulcskérdés tehát nálásával is részesültek. A szent
a hitébresztés. De ha a követek elné- öröm és hála ma is átjárja egész vamulnak, ha maguk is elbizonytala- lónkat. Az már csak magától értődik,
nodnak, késleltetik a virradatot. A hogy a hála illatát Isten is megérzi!
nagy kapkodás, a jó szándékú, de
Mindazáltal az evangélium felnem szabályszerű hithirdetés nem pezsdítő, felajzó ereje fülünkön kesegíti elő a várván várt hitrobbanást. resztül indítja meg, hatja át gondoÜgyeskedésekkel a Lélek erejét he- lat- és érzésvilágunkat. A hallás
lyettesíteni nem lehet. A próféta a (meghallás) és a látás (abban az érteszent ihlet hatalma alatt is megkér- lemben, hogy valamit megértünk
dezi, hogy mit kiáltson. Azt, hogy vagy felismerünk) a legszorosabb
minden test csak olyan, mint a fű, együttműködésben fejti ki jótékony
amely elhervad, de az Isten igéje hatását keresztyéni életünkben!
örök! Az ítéletre emlékeztetéssel Akikben ez az áldásos együttműköegyütt az örömhírt is közölni kell. A dés nem alakult ki, noha van szeLélek ennek módját is meghatároz- mük és van fülük, mégis vakok és
za. Magas hegyről, erős hangon és süketek. A megkeményedést, ezt a
félelem nélkül kell megszólaltatni az mumifikált betegséget a próféták, az
üzenetet (Ézs 40,6–9)! A nagy apos- Úr és az apostolok is állandóan feltol is meggyőződéssel hirdeti: ha a tárják, és a gyógyíthatatlan betegsétrombita bizonytalan zengést tészen, gek egyik legsúlyosabb esetének
kicsoda készül a harcra (1Kor 14,8)? tartják! A megkeményedés az a bűnVáltozatlanul az igehirdetés a fajta, amely ördögűzéssel nem orvohitébresztés legfőbb eszköze. Erre a solható, mert sátáni segédlet nélkül
szolgálatra választott és kirendelt is bárkit kárhozatba dönt!
(küldött) hithirdetők lehetnek alkalNagy Ferenc

Adventi bemerítési ünnep Újpesten

2011. december 11-én hét fiatal részesült gyülekezetünkben hitvalló bemerítésben:
Asztalos Bogdán, Bakos Katalin, Szűcs Arnold, Kovács Dávid, Kovács Hajnalka,
Kovács Sándor és Kovács Gréta. Az ünnepi alkalom igehirdetője Asztalos Imre
lelkipásztor volt, a bemerítés szolgálatát Mészáros Kornél helyi lelkipásztor végezte

