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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. július 1.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Berettyóújfalui bemerítés – Csoda a csodában

Isten növekedést ad népének! – ezt
a megállapítást nyugtázhatta boldogan a pünkösdkor Berettyóújfaluba érkező gyülekezet, amikor együtt ünnepelte három újjászületett testvérnő bemerítésével Isten csodáját.
2010 augusztusának végén megdöbbenve kellett tudomásul vennünk,
hogy a város főterén álló jellegzetes
épület, a baptista imaház nincs többé.
Isten megmutatta kegyelmét az akkori
összeomlás és az azt követő felépítés

idején is. Birtokba vehettük a csodaszép új imaházat, de tudtuk, hogy ennek is csupán eszközként szabad működnie. Az épület egyik dísze a középen, a kereszt tövében lévő bemerítőmedence. Vágytuk használni...
És Isten megadta! 2012 elején egy
fiatal lány kérte tagfelvételét. Megvártuk a márciusi evangelizációt is, amelyen még ketten jelezték bemerítkezési
szándékukat. Mindhárman egy hoszszú folyamat eredményeként érkeztek
el a május 27-i, pünkösdvasárnapi bemerítési istentisztelethez.
Boros Dóra (24) a közeli Mezőpeterden lakik nem hívő szüleivel, nagymamája tanította a hitre, istenfélelemre. Először öt évvel ezelőtt egy bemerítési ünnepélyen vett részt baptista
istentiszteleten. Nagyon megtetszett
neki, elkezdett járni az alkalmakra, ifjúságikra. Isten rámutatott tiszteletlenségére és csúnya beszédére, amitől
ez év elején meg is szabadította. Nagy
örömmel és határozottan tett bizonyságot, hogy jobb ember lett.

CVI. ÉVF. 27. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Hát annak az ideje van most, hogy
ezüstöt szerezz, és ruhákat, olajfákat és
szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat
és szolgálókat végy?” (2Kir 5,26)
A HÉT GONDOLATA
Mindig is voltak, akik nagyon
jól éltek a vallásból. Mások hitéletét személyes vagyonosodásuk
forrásává tették. Géhazi képtelen
volt elfogadni, hogy Istennek

(Folytatás a következő oldalon)

Bõvölködjetek a reménységben!
Országos konferencia Tahiban
2012. augusztus 19., vasárnap
A tahi konferencia napján, augusztus 19-én újból találkoznak egymással
a magyar baptisták. A szervezők felkészülten várják az országhatáron belüli
és országhatárunkon túli magyar baptisták sokaságát az államalapítás ünnepét megelőző vasárnapra. Ebben az
évben lesz épp 20 esztendeje annak,
hogy megalakult Tahi Táborunkban a
MABAVISZ, a Magyar Baptisták Világszövetsége.
(Folytatás az utolsó oldalon)

Soha ne hagyd, hogy
egy megoldandó
probléma fontosabbá
váljon annál az
embernél, aki szeret.
(Barbara Johnson)

szolgálva időnként akár a nélkülözést is megadással elviselje. Ő
birtokolni akart. Ébresztően, kijózanítóan kell hogy hasson ránk is
Elizeus próféta szava: „Hát annak
az ideje van most, hogy ezüstöt szerezz, és ruhákat, olajfákat és szőlőket,
juhokat és marhákat, szolgákat és
szolgálókat végy?” (26b v.) Csak a
prófétai szív látta tisztán, hogy
amikor eljön egy pogány, és megtapasztalja Isten hatalmát, és szívében hála ébred, ez a Lélek embere számára soha nem lehet a
vagyonszerzés alkalma. (Lukács
Tamás)
A HÉT GYAKORLATA
Vedd számba, milyen lelki hasznod származott abból, hogy körülötted megtértek embertársaid!
A HÉT IMÁJA
Uram, add, hogy sose tévesszem
szem elől, hogy a menny kincsei
összehasonlíthatatlanul értékesebbek, mint a földi kincsek! Ámen.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Július 2-án 18 órakor egyházzenei tanfolyamnyitó ünnepséget
tartanak az Újpesti Baptista Imaházban.
 Július 22., vasárnap délelőtt 10
és délután fél 3 órai kezdettel a „Találkozás – emlék – kapcsolat – Isten
jelenlétében!” mottó jegyében a
Tompáról elszármazottak találkozójára kerül sor az imaházban
(Tompa, Újföld u. 35.).
 Július 29-én, vasárnap 10 órakor a váci baptista imaházban (2600
Vác, Mentős köz 1.) kerül sor a Váci
Világi Vígalom elnevezésű háromnapos hagyományos barokk fesztivál keretében Révész Milán Adaptáció
című videoinstallációs lemezbemutató koncertjére. Az elhangzó énekek az Evangéliumi karénekek feldolgozásai modern zenei alapokon,
melyeket Szamosvölgyi Zoltán és
Szappanos Tibor adnak elő.
 Július 30. és augusztus 4. között rendezik a Válóháló misszió
nyári táborát Gödöllőn a Mater
Salvatoris Lelkigyakorlatos házban. A tábor témája: Milyennek lát
Isten? Milyennek látom Istent?
Részvételi díj: 22 000–30 000 Ft. Jelentkezés Fodor Tímeánál (fodor.thimcsi@gmail.com 70/3426800). www.valohalo.hu
 Augusztus 19-én Tarpán tartják a tarpai baptisták találkozóját
délelőtt az új imaházban, délután
pedig a régi épületben. Az igei szolgálatokat Varga Boldizsár és Szlepák
Lajos lelkipásztorok végzik. Budapestről augusztus 18-án busz indul
a tarpaiak találkozójára. Érdeklődni
lehet telefonon: +36-20/886-1476.

2012. július 1.
Berettyóújfalui bemerítés – folytatás a címoldalról
Tornyi Blanka (18) baptista
neveltetésben, gyülekezeti
körben nőtt fel. Többször
énekelt már a gyülekezetben,
felhasználva erre kapott tehetségét, szép énekhangját.
Gyermektáborban 2009-ben
ismerte el, hogy „az Úr az Isten”. Egy téves párkapcsolat
miatt kellett megbánnia a
benne munkálkodó haragot
és dühös természetét. Isten
szeretetéről egy gyönyörű énekkel is pásztor végezte, az áldáskérő imádvallomást tett a bizonyságtétele végén. ság során Lisztes Tibor presbiter és
Horváth Gyuláné Buka Pirike testvér- Huli Sándor biharugrai lelkipásztor
nő gyermekkorában járt a gyülekezet- szolgáltak. Énekkar, zenekar énekei,
be édesanyjával. A középiskolai évek- verses és bizonyságtévő köszöntében a tanulásra, házasságkötése után a sek hangoztak a zsúfolásig telt imamunkájára hivatkozva viszont elma- házban együtt örvendező sokaság
radt a gyülekezettől. Lányához jár sok- előtt. Az istentisztelet megtekinthető
szor vonattal, s az egyik ilyen útjára a http://www.ustream.tv/recordmagával vitte az édesanyja örökségé- ed/22890213 internetcímen (techniben talált Útikalauz halálból az életre kai hiba: az első 20 perc hang nélcímű könyvet. Ezt olvasva vezette el kül).
Új testvérnőink számára kívánunk
Isten őt is a bűnbánatra és megtérésre,
és „más emberként szállt le a vonat- kitartást és bátor bizonyságtevő életet!
ról”. Erről már akkor a lánya, majd itt- Isten országa pedig növekedjék, hogy
hon maradt családja tagjainak nagy ne csak imaházaink az ilyen ünnepekörömmel számolt be, akik eljöttek be- kor, hanem az Isten által elkészített sok
lakóhely is betöltött legyen!
merítésére is.
Papp Dániel
Az igehirdetés és a bemerítés
lelkipásztor
szolgálatát Papp Dániel helyi lelki-

Bemerítés a József utcában

Fontos napok
 1942. július 25. 70 éve foglalta
el a 2. magyar hadsereg harcálláspontjait a Don folyónál. Hat hónappal később népünk elszenvedte történelmünk egyik legsúlyosabb háborús veszteségét.
 1970. július 28. 42 éve halt
meg Kalamazooban (Mich. USA)
Robert Friedmann professzor, a hutteri testvérek történelmének legnagyobb kutatója. Publikációinak száma kétszáz körüli.
Összeállította:
Szebeni Olivér

Örömünnepre jöttünk össze 2012.
május 27-én, pünkösdvasárnap a Budapest József utcai baptista gyülekezetben, ahol öt fehér ruhás fiatal hitvalló bemerítésével dicsőíthettük megváltó Jézus Krisztusunkat. A gyülekezet
tagjain kívül rokonok, ismerősök is
szép számmal vettek részt a bemerítési istentiszteleten.
Újvári Ferenc lelkipásztor testvér a
Zak 12,10 és ApCsel 2,22–24.33.37–39
versei alapján hirdette az igét. A szívben történő igazi nagy változásokat Isten Szentlelke munkálja ki. Emberileg
alkalmatlanok vagyunk a jóra, nem

tudjuk megváltoztatni egymást sem.
Isten megígérte, hogy elküldi a szabadítót. Jézus Krisztus elvégezte a váltságművet, odaadta magát, halálával és
feltámadásával törte le szívünk zárait.
Isten megszentelő munkája előtt nincsenek rejtett zugok. A pünkösd ünnepe mutasson kiutat számunkra, teremtse újjá szívünket!
(A képen balról: Újváriné Szabó Anikó, Szabó Alexandra, Szlepák Ottilia, Józsa
Dávid, Újvári Ferenc lelkipásztor, Szabari Mátyás, Szlepák Attila, Sólyom Attila presbiter-gyülekezetvezető.)
Kiss Anikó
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Idõutazás – Kornya Mihály kocsisa
A múltban az utazás szárazföldön
gyalog, lóháton vagy lovas kocsival
történt. Az apostolok rendszerint
gyalog jártak, vitték az életadó igét a
megmentésre váró lelkekhez, teljesítve az isteni küldetést. Az Úr Jézus
Krisztus földi szolgálatának ideje
alatt a vizeken való utazáshoz
igénybe vette a tanítványok bárkáit;
Izrael útjait gyalogszerrel rótta, hirdetve a megtérésre hívó mennyei
üzenetet, gyógyítva a betegeket. Kivételt képez egy alkalom, mikor Jeruzsálembe történő bevonulása előtt
(hogy beteljesedjen a prófécia) elküldött kettőt a tanítványai közül az
előttük lévő faluba, hogy hozzák el a
kettős útnál, az ajtó mellett megkötött vemhet, amelyen ember még sohasem ült. Odaérve megtalálták és
eloldották, hogy Jézushoz vigyék. A
Mk 11,6 szerint „elbocsáták őket” a
szamárral annak gazdái, mivel az Úr
parancsa szerint ezt mondták: „az
Úrnak van szüksége rá” (Mk 11,3). Tulajdonosai felismerték az Úr akaratát
személyes életükre nézve. Nevüket
sem jegyzi fel az Írás. Egyszerű emberek voltak, akik engedelmesen és
áldozatkészen szolgálták Urukat.
Kornya Mihály úttörő munkatársaival együtt Megváltója példáját követve sokat gyalogolt télen, nyárban,
hóban és sárban faluról falura járva,
naponta 50-60 kilométert, hirdetve Isten üzenetét. Az utolsó bemerítés,
amin részt vett, 1916. augusztus 13án Szalárdon volt. Ide az idős testvért
Bihardiószegről betegen, kocsin hozták el. Megtartotta a tagfelvételt,
majd helyette Bozsódi Zsigmond helyi
körzeti munkás végezte a bemerítést.
Az alkalom végén búcsúzásra került
a sor. Erről Kirner A. Bertalan Kornya
Mihály krónikája című könyvében így
számol be: „Mindnyájan sírtak, és így
ült fel Szalárdon Kocsis Károly kocsijára kisunokájával együtt, és ment
vissza Bihardiószegre.” Kornya Mihály kocsisának nevét nem ismernénk, ha Kirner A. Bertalan krónikájában nem jegyezte volna fel. Kocsis
Károly gazdálkodó ember volt, aki az
Isten embere számára kész volt eloldani a lovakat, hogy egyszerű szekerével is szolgálja az Urat.
1890. január 28-án született Szalárdon. Édesapja Kocsis Sándor, aki
1891. november 12-én merítkezett be
a helyi gyülekezet alapító tagjaival
Kornya Mihály által Szalárdon, a Berettyó folyóban. Édesanyja Kocsis
Margit. Ő 1868. március 27-én Szalárdon született, 1893-ban lett a helyi

gyülekezet tagja. Meghalt 1932. február 21-én.
Károly egyedüli gyermek volt,
gyülekezetbe járt szüleivel, és már
gyermekként ragaszkodott az Úrhoz
és a közösségbe gyakran ellátogató
Kornya Mihályhoz. 1907. szeptember
1-jén két társával Kornya testvér által
bemerítkezett, és csatlakozott a helyi
baptista közösséghez.
Feleségül vette a Bimbó Ferenc és
Dóczi Katalin házasságából 1903-ban
született Bimbó Rózát, aki 1918-ban
merítkezett be Kovács Gábor bihardiószegi gyülekezeti vén által. Egybekelésük 1922. február 9-én volt.
Házasságukat az Úr két leánygyermekkel áldotta meg: Piroska, született
1927. január 8-án, és Róza 1928. május
5-én.
A faluközösségben a jómódú gazdák közé számított. A szüleitől átvett
több mint 20 hold földet és szőlőt
művelte. Állattenyésztéssel foglalkozott, szolgát tartott, így biztosította
családja megélhetését. Volt két hold
erdője a családnak, ahonnan minden
év augusztusában hazaszállította a
téli tűzifát. Jó értelmi képességekkel
rendelkezett, foglalkoztatták a tudományos dolgok, napórát készített, értett a gyorsíráshoz is.
Kocsis Károly lovas kocsijával
máskor is szívesen segített, szolgált a
faluközösség javára. Mind szolgájával, mind más emberekkel hívő ember módjára viselkedett. A faluban
1904-ben tűz pusztított, amikor több
gyülekezeti tag háza is leégett. Ennek
ellenére a gyülekezet komoly anyagi
áldozatok árán Soukenik János szegedi
műorgona-készítőtől az erdélyi magyar baptista közösségek közül elsőként templomi orgonát vásárolt és állított szolgálatba. Az orgonán először
Fodor Gyula református orgonista,
kántortanító játszott, majd tanította a
közösségből Kocsis Károlyt és más fiatalokat, így Kocsis Károly a szalárdi
baptista közösség első orgonistáinak
egyike lett.
Jól értett az orgonához, szívesen
adta tovább tudását. Legjobb barátjával és lelki testvérével, ifjabb Elek Lajossal sokszor késő éjszakába nyúlóan
zenéltek együtt, dicsőítették az Urat.
Szépen játszott a hegedűn, jól ismerte a kottát, a gyülekezetben zenei területen állhatatosan szolgált.
Kornya Mihály szalárdi kocsisa
1975-ben, 85 éves korában költözött
el az élők sorából.
Kelemen Sándor Tomi
Szalárd

Megkérdeztük
Mészáros Kornél fõtitkárt
– Milyen hatással vannak egyházunkra a közelmúlt törvényi változásai?
– Isten megtérésre hívott bennünket, kihívott a bűnből, a világból, hogy az ő népe legyünk. Parancsolatot, törvényt adott nekünk, az ő
törvényét, mennyei világának parancsolatait. De itt tart mégis a földi
világban, a társadalomban. Ezen körülmények között van módunk a
misszióra, a szolgálatra.
Így hatnak ránk... hiszen hatnak
ránk országunk törvényei is.
Az elmúlt évben lépett hatályba
a szociális törvény módosítása, ami
szerint nem lehetett minden (akkor
még) egyház intézményfenntartó. A
változó finanszírozási feltételek miatt számos megkeresést kaptunk,
hogy vegyünk át szociális szolgáltatásokat, és azok a baptista név alatt
működhessenek tovább. Nagyon
sok megbeszélést, előkészítést követően missziói célból tettünk megfontolt lépéseket, azzal a feltétellel,
hogy a baptista arculatnak meg kell
jelennie mindenütt. Az egyház és
egyházi jogi személy szervezeteink,
gyülekezeteink így lettek befogadók
intézmények számára. A választásokat követően megújuló egyházi
struktúránk kialakításakor megbíztuk Opauszki György kiskőrösi intézményvezető testvért, hogy szociális
szaktitkárként fogja össze egyházunk szociális munkáját.
Ebben az évben a közoktatásban
bekövetkező változások miatt kerestek meg iskolák, hogy segítsünk,
fogadjuk be őket, hogy baptista
fenntartásban működhessenek tovább. Sok olyan intézmény – ahol
szociálisan is rászoruló gyermekek
tanulnak – így került látómezőnkbe.
Az egyház létrehozta a Baptista Oktatási Központ belső egyházi jogi
személy szervezetet, hogy az oktatási kérdésekben irányt mutasson,
hogy a baptista arculat biztosításáról gondolkodjon. Megbíztuk Paróczi Zsolt bodrogi lelkipásztort,
hogy oktatási szaktitkárként tartsa
kézben e területet. A Baptista Szeretetszolgálat mint egyházi jogi személy szervezet lesz fenntartója sok
intézménynek, de a szakmai támogatást a BOK biztosítja.
– Vajon mi jön még?
– Isten vezetésében bízva tekintünk minden új kihívásra.

behi27.qxd

6/21/2012

5:49 PM

Page 4

200 BÉKEHÍRNÖK

Pengetõstalálkozó
Dunaharasztin
2012. május 13-án immáron második alkalommal találkoztak azok
a legkülönbözőbb pengetős hangszeren játszó zenész testvéreink,
akik hangszerükkel és zenéjükkel
Isten nagy nevét akarják dicsérni.
Hálásak vagyunk Istennek mindazokért, akik időt és energiát nem
kímélve vállalták a felkészülést és
az utazást, hogy pengetős hangszereikkel az evangélium üzenetének
befogadására készítsék a szívünket.
Amíg az első pengetőstalálkozó célja inkább a Magyarországi Baptista
Egyház pengetős zenészeinek
felkutatása, meghívása és összeszoktatása volt, addig a mostani
második találkozó határozott célkitűzése a közös zenélésen túlmenően sokkal inkább az evangélium hirdetésében nyilvánult meg. Az olvasók közül bizonyára sokan ismerik
J. S. Bach mondását a zenével kapcsolatosan, miszerint minden zene
elsődleges célja és legfőbb küldetése, hogy hirdesse Isten dicsőségét és
üdítse a lelket. Nos, Bach testvérünk
rátapintott a lényegre, és a zenészek
is jól láthatóan ezt a megfogalmazást szem előtt tartva végezték szolgálatukat mély alázattal.
Isten szent igéjének hirdetését a
dunaharaszti gyülekezet lelkipásztora, Plank József testvér végezte. De
szeretnénk Polányi János főszervező
testvér szolgálatát is megköszönni,
akinek elmondása szerint Surányi
Gábor kitartó és lelkes közreműködése nélkül ez a találkozó nem jöhetett volna létre. A nagy zenekart
Plankné Révész Gyöngyi vezényelte,
akinek szintén szeretnénk ezúton is
köszönetünket kifejezni szeretetteljes, kitartó és alázatos szolgálatáért.
És végül, de nem utolsósorban köszönet illet minden zenészt közelről
és távolról, akik olyan sokan jelentkeztek, hogy a dunaharaszti imaház
méretei nem tudtak volna elegendő
helyet biztosítani a zenéléshez, így a
helyi gyülekezet a művelődési házat bérelte ki erre az alkalomra.
A legfőbb hála mégis Istenünket
illeti, aki lehetővé tette számunkra a
zenés missziós istentisztelet megrendezését. Dr. Mészáros Kálmán
testvér Evangelizációt szervezünk az
Isten országa terjesztése céljából című
2009-es doktori értekezéséből olvas(Folytatás a következő oldalon)

2012. június 1.

Párkapcsolati tanácsok 85 év házasság után…

A Guinness rekordok könyve 2010
márciusában adta át az elismerést Herbert és Zelmyra Fishernek, miszerint ők
voltak a leghosszabb ideje házasok a
földön. Azóta Herbert Fisher eltávozott az élők sorából, de halála előtt
nem sokkal ő és a felesége a Twitteren
(!) válaszoltak néhány párkapcsolati
kérdésre. Az „interjú” idején Zelmyra
101, Herbert pedig 104 éves volt, a házasságuk pedig 85 éve tartott...
– Van valami, amit másképp csinálnának több mint 80 év házasság után?
– Nem, semmit sem változtatnánk.
Nincs különösebb titka a házasságunknak, egyszerűen csak azt tettük,
amire a másiknak, illetve a családunknak szüksége volt.
– Mi volt a legjobb házassági tanács,
amit valaha kaptak?
– Tiszteljük, támogassuk egymást,
és mindig beszéljük meg a dolgokat!
Legyünk hűségesek, őszinték és igazak egymáshoz! Szeressük egymást
teljes szívből!
– Milyen volt ráébredni, hogy az egész
életüket együtt fogják tölteni? Nem volt félelmetes a tudat?
– Zelmyra: A kapcsolatunk minden
nappal erősebb volt. A válás sohasem
volt létező opció számunkra – még a
gondolata sem.
– Honnan tudták, hogy a párjuk az
„igazi”?
– Együtt nőttünk fel, és már a házasságunk előtt is a legjobb barátok
voltunk. A barátság is életre szól – ahogyan a házasság is.
– Mi lenne a tanácsuk egy olyan valakinek, aki szeretne hinni benne, hogy valahol még vár rá az „igazi”?
– Zelmyra: Hát nekem ott volt egy
saroknyira! Lehet, hogy nincs messze
az illető, úgyhogy higgyen benne csak
nyugodtan – ha majd találkozik vele,
tudni fogja.
– Mi a legfontosabb tulajdonsága egy
jó házastársnak?
– Zelmyra: Keményen dolgozik és
gondoskodik a családjáról. Az 1920-as
évek például kemények voltak, de
Herbert mindig a legjobbat akarta szá-

munkra, és valahogy mindig gondoskodott rólunk. Egy nagyon jó emberhez mentem hozzá!
– Mi a legjobb Valentin napi emlékük?
– Zelmyra: A főzés mindennap az
én reszortom volt. Egyszer Herbert hamarabb hazajött a munkából, és ő főzte meg a vacsorát! Nagyon jó szakács!
– Herbert: Mondtam neki, hogy
ma én főzök és ő csak pihenjen. Az a
kifejezés, ami az arcán volt, és a vacsora utáni üres tányér mindent megért!
– Nagyon fiatalon házasodtak. Miközben felnőttek, hogyan sikerült megőrizni a
személyiségüket anélkül, hogy eltávolodtak
volna egymástól?
– „Aki együtt ülteti a magot és
együtt arat, együtt fog ünnepelni is.”
Önálló egyéniségek vagyunk, de
együtt többre vagyunk képesek.
– Mire a legjobb visszagondolni 85 év
házasság után?
– Azokra, akiket magunk mögött
fogunk hagyni: 5 gyerekünkre, 10
unokánkra, 9 dédunokánkra és 1 ükunokánkra.
– A kommunikáció idővel könnyebbé
válik? Hogyan képesek türelmesek lenni
egymáshoz?
– A gyerekeink felnőttek, úgyhogy
többet tudunk beszélgetni egymással.
Élvezhetjük, ahogy a tornácon ülünk a
hintaszékben. Együtt.
– Hogyan birkóztak meg azzal, ha
hosszabb ideig fizikailag távol kellett lenniük egymástól?
– Herbert: Egyszer két hónapig
voltunk távol, amikor Zelmyra az ötödik gyerekünkkel volt kórházban. Életem legnehezebb időszaka volt.
Zelmyra anyukája segített a háztartással és a többi gyerekkel, különben
megbolondultam volna.
– A párkapcsolatunk egy rossz napja
után mi a legfontosabb, amire emlékeztetni
kell magunkat?
– Hogy a házasság nem verseny –
sosem kell feljegyezni az állást. Isten
azért rakott minket egy csapatba, hogy
közösen győzzünk.
– Fontos a vitatkozás, a harc?
– Fizikailag sosem! Egyet kell értenünk abban, hogy nem kell mindenben egyetértenünk, és azokért a dolgokért kell harcolni, amik tényleg fontosak. Meg kell tanulni meghajolni – de
nem megtörni!
– Mi az az egy dolog, ami közös önökben, ami túlmutat minden máson?
– Mind a ketten keresztyének vagyunk, és hiszünk Istenben. A házasságunkat Isten előtt kötöttük. Mindennap imádkozunk egymással és
egymásért.
lenyeg.blog.hu
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Káros szenvedélyek – Rajongás
„A tapasztalatlan mindent elhisz, de
az okos vigyáz a lépésére.” (Péld 14,15)
Ki a rajongó és milyen szinten lesz
káros a rajongás? Ez a megfigyelt jelenségtől kevésbé, inkább a megítélő
állásfoglalásától függ. Létezik rajongás
a vallásosságtól függetlenül, mondjuk
szekularizáltan (pl. „vakszeretet”).
Lépten-nyomon halljuk az emberektől: „Imádom!” Ennek sem adódik
semmilyen felekezeti vagy lelkiségi
tartalma. Európa népei óvatosságból
szinte kerülik mind a teológiai, mind a
társalgási nyelvben a rajongás kifejezést. Nem illik a másik ember felekezeti meggyőződését rajongásnak állítani. (Bár létezik görög kifejezés a
rajongásra, a bibliai koiné nem használja.) Az ellentétes nézetet kifejezi
az elfordulás a túlzásoktól. A reformáció történelmi helyszínein abban az
időben az anabaptisták egyes csoportjait, radikális magatartásuk miatt nevezték „rajongóknak” (németül:
Schwärmer, de Ausztriában ezt ritkán
hallani). A népegyházak viszont az
evangélium-szabadegyházi gyülekezeteket gyakran tartják szélsőségesnek, vagy éppen vakbuzgónak.
A „teljes evangélium”, a „teljes
odaadás”, „a kegyelem túláradása” fogalmak mellett mi az, ami túlzó rajongásnak minősíthető? A rajongás olyan
hitéleti magatartás, aminek a megnyilvánulásai jóval meghaladják az elfogadott mértékeket. Nagyon kiterjed az
értelmezése, abszolutizálják az emberi
tekintélyt, csalhatatlanságot. Sok rajongó így gondolkodik a saját nézeteiről. Máskor túlságosan jóhiszemű,
hiszékeny. A feltűnést keresők saját
maguk jelentőségét emelik ki. A

könnyebb érthetőség érdekében elmondom, hogy egyszer valaki „teljes
hittel” elfogadta, hogy át tud ugrani a
kőfalon (Zsolt 18,30), de a fal tövében,
még az innenső oldalon jött rá, hogy
kevés a hite.
Napjainkban a százszor elítélt „középkori rajongást” túlharsogják a koncertek meg a „bulizók”. A zárdai ciliciumok veszélyességét, túlzását kárhoztatók nem veszik észre, hogy a testbe
szurkált tárgyak vagy a bőrre tetovált
figurák meghaladják minden korábbi
tárgy veszélyességét. (Vannak önsanyargató vezeklők, például Margit, IV.
Béla leánya durva eszközöket hordott
a testén, ezeket nevezték latinul ciliciumnak, durva szövetnek.) Jobb lenne
megtanulni a lemondást, a csendes
imádkozást, vágyaink mérséklését és a
böjtölést. A „nyitottság” minden ismeretlen előtt a divatok majmolásába torkollik, és az embert gyakran tőrbe csalja. Jobb az óvatosság, amint lépéseire
ügyelve Isten Lelke által ajánlja az idézett bibliai bölcs.
Az Úr diktálhatja nekünk tetteink
és magatartásunk mértékét; míg a lelki
ellenség – ahogyan a fáraó – korlátozná magatartásunkat: „Csak nagyon
messze ne menjetek!” (2Móz 8,24) Hol
legyen a határ? A közönyön, a megalkuváson és a hamis látszaton túl, de a
túlzás, a dac, a feltűnés határvonala
előtt. Az extrémizmus rabja könnyen
kerül összeütközésbe, aztán hiába sorolgatja szüntelen a sérelmeit, mert
csak ő sajnálja saját magát, mások szerint saját maga kereste a bajt. Mindezek elkerülésére, komoly mérlegelésre és főleg isteni vezettetésre lenne
szükség.
Szebeni Olivér

Különös egyszerûség
A sztárok ma már olyan egyformák, hogy szinte meg sem lehet őket
különböztetni.
A Csillag születik idei nyertese talán épp azért volt különleges, mert teljesen hétköznapi. Mészáros János Elek
győzelme kihirdetésekor nem szaltózott, nem csapott öklével a levegőbe,
nem csókolgatott senkit, és térden sem
csúszkált a színpadon. Csendesen
meghajolt a konfettiesőben, és Pál
apostolt idézte. „Ama nemes harcot
megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam” – mondta elcsukló hangon.
– A hitből merítettem erőt a versenyen is, ettől lehettem más, mint a többiek, és ezért nem látták rajtam, amit

gyakran számon is kértek, az izgatottságot... A legjobb példája ennek,
amikor még négyen voltunk versenyben a döntőbe jutásért, és én kaptam a
legkevesebb pontot a zsűritől, kieső
pozícióban voltam. Akkor odajöttek
hozzám a műsorvezetők, és kérdezték,
hogy érzem magam a döntő kapujában a legkevesebb pontszámmal, a kiesést jelentő helyen. Azt feleltem: jól,
és láttam, hogy a válaszom meglepte
őket. Arra gondoltam, bármi történjék,
nem áll meg az élet. Bíztam a közönség segítségében, ha ők úgy gondolják,
hogy jussak tovább, az jó, ha pedig
nem, akkor az lesz a jó.
(Részlet Fekete Zsuzsa interjújából,
forrás: parokia.hu)

(Folytatás az előző oldalról)
ható, hogy különösen a XX. század
elején és közepén milyen jelentős
szereppel bírtak a pengetős zenekarok az adott gyülekezet missziójában. Minden pengetős zenész testvérünknek és zenekarnak kívánjuk,
hogy zenéjükkel a tiszta evangélium terjesztésében és lelkünk felüdítésében találják meg küldetésüket.
Hitünk és reményünk szerint a
2013-as esztendőben is találkozunk
a pengetősökkel! Hol és mikor? Ez
egyelőre Istenünk kezében van, de
már most készülhetünk rá imádságos szívvel. Az újra találkozás reményében kívánunk erős hitet, kitartást és áldást a pengetéshez.
Rück Zsolt

Pihenjünk üdülõinkben!

 A hajdúszoboszlói Betánia
üdülő (Hajdúszoboszló, Puskin
u. 10.) négy apartmanban (6 szobában), 17 ággyal várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. Jelentkezés Komárominé Márta
gondnoknál (20/886-3525 vagy
k o m a ro m i t i b o r @ f re e m a i l . h u
vagy www.betania.baptist.hu).
 A balatonföldvári Bethesda
Üdülő várja a testi-lelki pihenésre vágyókat. Telefonszáma: 0620-775-99-33,
e-mail
címe:
lajos.lovasz@gmx.de.
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Élõben
jelentkezünk!
Nyilvános
vallomás
2012. június 18-án bukkantunk
rá egy feleség blogjában a következő vallomásra, amivel férjét, gyermekeik apját köszöntötte.
„Isten után az első ember az életemben ő, akinek ma van a születésnapja. Szeretettel köszöntöttük a 43.
zsoltárral, ami a hit és reménység
diadala, és illik ehhez az évéhez is.
Nem szeretem a nyilvános bizalmas
köszöntéseket, de néha jó így is
megerősíteni az egykor ugyancsak
nyilvánosan kimondott ígéretet,
igaz, most inkább köszönettel és
már nem egyedül, hanem hatodmagunkkal: Köszönjük, hogy még soha nem vezettél minket rossz útra,
családunk biztonságban követhet
hétköznapjainkban is, mert téged a
Jó Pásztor vezet. Hálás vagyok,
hogy megszülettél, és engem választott Isten és te is arra, hogy leginkább ismerjelek, szeresselek. Szeretünk hittel, agapéval, sokszor rajongással is, hisz nem is tehetünk
másképpen, csak viszonozzuk, amit
tőled kapunk. Boldog születésnapot...”
Csak azt kívánhatjuk, hogy népesítse be az Úr ilyen családokkal
ezt a földet. És mi is boldog születésnapot kívánunk a férjnek, az
édesapának, és krisztusi boldogságot az egész családnak... és minden
embernek!
(behi)

2012. július 1.

Pilinszky és a Biblia
Egyetemista koromban nagyon sokat olvastam Pilinszky Jánostól.
Nemcsak verseit, hanem publicisztikai írásait is szerettem. Nagyon megfogott mély vallásossága, szavahihetősége, egyszóval: hitelessége.
A róla készült dokumentumfilmet
az egykori Horizont moziban vetítették, nem messze a Blaha Lujza tértől.
Nem sokan voltunk kíváncsiak rá,
talán négyen-öten ülhettünk a nagy
nézőtéren. Mégis megfogott beszéde,
életfelfogása. Őszintesége magával ragadott. Szépen, mívesen beszélt hitéről, emberi mivoltunkról.
1982-ben a Vigilia könyvek sorozatban kiadták a Szög és olaj című prózakötetét.
A Jelenits István szöveggondozásában megjelent szép könyvben egészen
rövid kis írásai is helyet kaptak, amelyeket az Új Ember vagy az Élet és Irodalom hasábjain jelentetett meg.
Az egyik ilyen kisesszé megfogott.
A címe: Előszó, utószó helyett.
Ebben szerepelnek az alábbi gondolatok: „Enni kell, aludni és szeretni
ahhoz, hogy a hajnalok szépek lehessenek, elfoglalhassák méltó helyüket.”
Akkor a kedvenc sorokat vékony
piros filctollal aláhúztam, így bármikor elegendő volt felütni valamelyik
oldalon, s máris olvashattam a régi
kedvenceket.
Sok-sok év telt el azóta, mikor egy
újságban néhány napja a következőket
pillantottam meg és ollóztam ki: „Az a
jó, amiben az embernek része lehet,
ennyi: egyék, igyék és érezze magát jól
minden fáradozás közepette, amely
adódik a nap alatt, életének azon a néhány napján, amelyet Isten ad neki,
mert ez az osztályrésze. (Préd 5,17)”
Milyen szépen összecseng a jó Pilinszky-idézettel.
Milyen szépen tudta szintetizálni
magában, sejtjein átszűrni az Igét, s nekünk egy újságcikkben gyönyörűséget
okozva tálalni. Lefordította a hétköznapokra a Bibliát, alkalmazta, s mindenkinek alkalmazhatóvá tette e néhány gondolatot. Elhelyezte a fontos
pontokat, s mindezt az ember közelében, a körülvevő élethelyzetében.
Többféle fordítás éreztetheti a
mondatok belső tartalmát, álljon itt
egy Pilinszky igazolására:
„Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép,
ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a
nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki.” (Préd
5,17)
Dr. Nagy Imre

Pilinszky írta:
A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is test
a testünkből, lélek a lelkünkből. Példa
arra, hogy életünk nemcsak szükségletek láncolata, s hogy életünk legvégső
alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka annak,
hogy létünk végül is ajándék, amiből
futja az ajándékozásra.
Tiltakozás, igen, az ajándék tiltakozás is énünk korlátai ellen, akár olyasmit ajándékozunk oda, amire magunknak is szükségünk volna, de még
inkább amikor olyasmit, amit mi magunk is szeretünk, kedvelünk.
Az ajándékozás nem figyelmesség,
nem fényűzés, nem szokás. Véghetetlenül komolyabb és több minden rutinmozdulatnál. Gyönyörű kifejezése
az ember földi sorsának, helyzetének s
ugyanakkor transzcendens ambíciójának.
Annak a vágynak, hogy egyek legyünk, ha most még csak ,,börtönrácsainkon” át tudjuk is megölelni, megitatni és megetetni egymást.

Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott életét, azt,
amitől percre se tud megszabadulni,
kell pillanatról pillanatra kiérdemelnie, megtalálnia. Életünk e terhes és
fölemelő ellentmondásának egyik
legszebb diadala, értékmérője: a valóban megtalált ünnep. Azt jelenti,
hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk szabottat sikerült szabadsággá, értelemmé, szépséggé
emelnünk. A valódi ünnep: az idő és
az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a ,,pillanat” nélkül
puszta körforgásba merül vissza
naptárunk.
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Tudd, Isten gyermeke vagy!
Bemerítés Pestszentimrén

A pünkösd előtti vasárnap hárman
merítkeztek be: Boros Gréta, Hégely Titusz, Boros Viktor. Az Úr Lelke már jóval előbb megragadta szívüket, és ők
egymástól és másoktól is függetlenül
igent mondtak, átadták életüket Jézus
Krisztusnak, elfogadva őt Megváltójuknak. Hosszú időn keresztül készül-

tek mindhárman, hogy a bemerítéssel
megvallják hitüket.
Az igehirdetés lényegre törően erősítette mindegyikőjükben a bizonyosságot: „Isten gyermekei vagytok, mert
akik befogadták Jézus Krisztust, »azokat felhatalmazta arra, hogy Isten
gyermekeivé legyenek; mindazokat,
akik hisznek az ő nevében«. Ti hisztek
Jézus Krisztusban. Ezért Isten jogot
adott nektek arra, hogy a gyermekeiként gondoljatok rá, gyermekeiként
érezzetek iránta, gyermekeiként beszéljetek vele, gyermekeiként kérjetek
tőle bármit, gyermekeiként legyetek
vele, mert azok is vagytok. Isten lelke
ad tehát biztos meggyőződést arról,
hogy Isten gyermeke vagy. Merd kimondani mindig: Isten gyermeke vagyok!”
A sok rokont, barátot és ismerőst,
akik a gyülekezettel együtt örömmel
ünnepeltek, terített asztalok várták az
udvaron is, ahol még sokáig beszélgettek a lelki élmények nyomán. (behi)

H I R D E T É S E K
 Óvodavezetői pályázat A Rózsakerti Baptista Közösség Pillangó
Óvodája olyan óvodapedagógus jelentkezését várja, aki az evangelizációt, a szolgálatot és a befogadást alapvető értéknek tekinti
munkája során. Jelentkezési határidő: 2012. július 12. Bővebb információ és jelentkezési lap kérhető az
admin@rbk.hu e-mail címen.
 Segítséget keres Budapest
XVII. kerületében (Rákoskert)
egyedülálló, nyugdíjas néni felügyelet és kisebb besegítés ellenében együtt lakást biztosít arányos
rezsiköltség vállalása mellett. Érdeklődni lehet a 06 /30/ 242-0273,
illetve 06 /1/ 256-0729-es számokon.
 Frissen végzett biológust keresek tudományos segédmunkatársi munkakörbe molekuláris biológiai területre, meggyőző tanulmányi eredményekkel és angol
nyelvtudással. Az alábbi postai
vagy e-mail címen lehet jelentkezni

2012. augusztus 15-ig részletes önéletrajzzal és kísérő/motivációs
levéllel: dr. Pogány Miklós – MTA
Agrártudományi Kutatóközpont,
Növényvédelmi Intézet, 1525 Budapest, Pf. 102; tel.: 06 1 48-77-589,
e-mail: mpogany@gmail.com.
 Ingyenes jogi tanácsadás Az
MBE székházában (VI. kerület,
Benczúr utca 31.) minden kedden
15–16 óráig. Ügyvéd: dr. Zolcsák Ottó. Előzetes bejelentkezés az alábbi
telefonszámokon szükséges: 0630/3068-340-es vagy a 06-20/7758181-es (baptifon). Az ügyfelek fogadása az előzetes időpont-egyeztetés alapján történik. Szerződések,
ingatlanjog, cégalapítás, -módosítás, munkajog; öröklési jog; családjog, birtokvédelem, kártérítési jog.
 Kiadó Mátyásföldön a főiskola környékén 1+2 félszobás, 4. emeleti, konvektoros, vízórás, felújított
lakás, 45 000 Ft + rezsiért. Kéthavi
kaució szükséges. Tel.: +36 20 459
9335.

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
DUNAHARASZTI:
Surányi
Károly testvérünktől március 27-én
vettünk búcsút, akit hosszan tartó
betegség után, 44 évesen szólított
magához a Teremtő. A ravatalnál a
vigasztalás igéit Varga Boldizsár nyugalmazott lelkipásztor hirdette: „Az
Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az
Úr neve!” (Jób 1,21) A sírnál Plank József helyi lelkipásztor olvasott igét és
buzdított imára.
BP., WESSELÉNYI U.: Április
22-én fejezte be földi pályafutását
Bárczy Andrásné testvérünk. Bárczy néni közel 94 évet élt. Szívesen
szolgált a gyülekezetben is, versei,
imádságai emlékezetesek maradnak számunkra. Életének utolsó
évei súlyos betegségben teltek.
Temetésére április 28-án Békéscsabán került sor, ahol Papp József
nyugalmazott lelkipásztor szolgált.
OROSHÁZA: Nagyné dr. Lovász Eszter testvért élete 75. évében
hívta haza az Úr. Mindig nagy
örömmel gyógyított. Eszter testvérünk még nagyon szeretett volna segíteni a beteg gyermekeken. Szinte
haláláig dolgozott, de az erő elfogyott. A betegség azonban őt sem
kerülte el. Temetése június 12-én
volt. Temetésén Papp József ny. lelkipásztor hirdette a vigasztalás igéit.

Gyermekbemutatás Ócsán
Denke Dávid és felesége 2012. június 10-én, vasárnap hozták el először az imaházba Dániel nevű gyermeküket, hogy érte hálát adjunk és
könyörögjünk testi-lelki fejlődéséért. Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor a
Dániel 6,3-at olvasta fel, és szólt a
szülőkhöz és a gyülekezethez: „Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és tiszttartókat, mivelhogy
rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozott tenni
az egész birodalom fölé.” A szülők
és a lelkipásztor hangosan, a gyülekezet hangtalanul imádkozott,
majd az énekkar énekelte az „Áldjad meg!” kezdetű éneket.

Békehírnök – a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja  Felelõs kiadó: Papp János egyházelnök  Felelõs szerkesztõ: Háló Gyula  Tördelõszerkesztõ: Papp Szabolcs    Szerkesztõség és kiadóhivatal: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 31.  Telefon: 352-9707/199  Fax: 3529993/103  E-mail: bekehirnok@baptist.hu  www.bekehirnok.baptist.hu  Elõfizetés és terjesztés (postázással, példányszámmal kapcsolatos
kérések-kérdések): 352-9993/172  A Békehírnök csekkszámlaszáma: 11706016–22163851    Kéziratot nem adunk vissza és nem õrzünk
meg. Lapzárta szerda este, átfutási idõ három hét. A hirdetéseket megjelentetjük, tartalmukért felelõsséget vállalni nem tudunk.    Nyomtatás: Mátyus Bt.  Telefon: 29/367-945  Felelõs vezetõ: Mátyus Gyula  HU ISSN 0133–1256  HU ISSN 1588–0117 (on-line)  Ára: 200 Ft

behi27.qxd

6/21/2012

5:49 PM

Page 8

204 BÉKEHÍRNÖK

Adaptáció
lemezbemutató koncert
Vácott
Július 29-én, vasárnap 10 órakor
a váci baptista imaházban (2600
Vác, Mentős köz 1.) kerül sor a Váci
Világi Vígalom elnevezésű háromnapos hagyományos barokk fesztivál keretében Révész Milán Adaptáció
című videoinstallációs lemezbemutató koncertjére. Az elhangzó énekek az Evangéliumi karénekek feldolgozásai modern zenei alapokon,
melyeket Szamosvölgyi Zoltán és
Szappanos Tibor adnak elő.
A projektről így vall a szerző:
„Néhány évvel ezelőtt született meg
bennem az elhatározás, hogy a régi
egyházi evangéliumi énekekből
(amelyek nekem a lelki-zenei gyökereimet jelentik) egy albumra valót
összegyűjtsek és azt közreadjam. Isten elé vittem ezt a gondolatomat...
A projektnek az Adaptáció nevet adtam. Ez a szó annyit jelent zenei értelemben, hogy a „zenész” egy már
létező, többé-kevésbé ismert éneket
átdolgoz – megváltoztatja a hangszerelést, a ritmust, áthelyezi a művet egy más zenei környezetbe.
Ezek az evangéliumi énekek a 19.
század közepétől a 20. századig bezárólag íródtak, és a mai napig szerves részét képezik a keresztyén felekezetek gyülekezeti énekeinek. –
Ezek leginkább négyszólamú karénekek, de számos közülük közös
gyülekezeti ének is.”
Az előadás ingyenes.

2012. július 1.

Könyvajánló
Pataki Pál: Hûséggel és szeretettel szolgálni

Népes közönség hallgatta
Pataki Pál felszólalását
A könyvhét előzeteseként a könyv
bemutatójának május 30-án a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ adott helyet. Fülöp Attiláné igazgató mint a rendezvénynek otthont
adó házigazda köszöntötte a megjelenteket. Dr. Gémesi György polgármester megnyitó szavai után Kecser István,
dr. Mészáros Kálmán, dr. Szigeti Jenő, Háló Gyula és Füsti Molnár Gábor gödöllői
gyülekezetvezető szólalt meg a könyv
kapcsán.
A köny szerzője, Pataki Pál gödöllői testvérünk példaadó igyekezettel
keresi, kutatja azt az igazságot, amit
egyedül érdemes megélni. A Biblia
Istene gondolatainak, eszmeiségének, szellemének mindenáron való
megértése-megélése vezeti minden
mondatát. Csak sejteni lehet annak a
léleknek Istennel és az Isten utáni
vággyal telítettségét, aki az élet határtalan területét próbálja átfogni
egyetlen kötetben.

A Hűséggel és szeretettel szolgálni
könyvben tetszik az a tapintat, ahogy
finoman mérlegel a közvetlen megszólítás, a leplezetlen vallomás és a közösségi vállalás hármasságában. A
szerző szinte magát igyekszik újra és
újra meggyőzni a szentírási idézetek
sokaságával úgy, ahogy Ady írja:
„Nem szabad hinni senki másba.”
Pataki Pál életútjának gazdagsága
jó alapot szolgáltatott ahhoz, hogy bele merjen vágni ebbe a vallomáskötetbe, amelyben most beleláthatunk bibliaértelmezésébe is.
A könyv ékes bizonyítéka annak,
hogy nem azok vagyunk, amit tettek
velünk, nem azok vagyunk, amit elértünk, nem azok vagyunk, amink van,
nem azok vagyunk, amit állítanak rólunk, hanem azok vagyunk, amiért
küzdünk. Pataki Pál tudja, miért küzd.
Bárcsak mi is mindig tudnánk!
A könyv megvásárolható a Baptista Könyvesboltban.
(behi)

A szerző felesége Pécsi Ildikó
színművésszel a könyvbemutatón

Országos konferencia Tahiban (folytatás a címoldalról)
Az idei konferencia témája a reménység köré épül. Mögöttünk van a
Reménység fesztivál, amely nem csupán felemelő és magával ragadó lelki
élményt nyújtott, hanem jelenlegi és
jövendő feladatot is bízott ránk a megtérők és döntöttek százainak személyében. Természetesen reményünk középpontja továbbra is Jézus Krisztus
isteni személye, aki bennünk él, és közöttünk munkálkodik.
A konferencia programjának üde
színfoltja lesz az elmaradhatatlan fúvószene és összevont énekkar mellett
a Mike testvérpár énekeinek előadása
fiatal zenészek feldolgozásában és előadásában. Ekkor kerül majd sor az idei
Spurgeon-díj átadására is, amellyel
minden évben egy-egy testvér hűséges szolgálatát ismeri el az egyház és a
gazdag életútért hálát ad az Úrnak.
Ekkor köszöni meg Istennek a közösség az új kenyeret is.

A tábor területén – a szokott
könyvárusító-asztalok mellett – kap
majd helyet a „baptista őstermelők
uccája” is, ezzel is kifejezve, hogy közösségünk számára nagy értéket képvisel a vidéki baptista őstermelői és
mesteremberréteg.
A konferencia olyan találkozási alkalom, amelyre fontos előre készülni,
szabaddá tenni magunkat, hogy felemelő és megerősítő élménnyé váljon.
A konferenciával kapcsolatos információkat folyamatosan közzétesszük olvasóink számára, hogy már
előre is bővölködjünk a reménységben.
Az MBE Kommunikációs Szolgálata
 „A reménységben örvendezzetek, a
nyomorúságban legyetek kitartók, az
imádkozásban állhatatosak! A szentekkel vállaljatok közösséget...” (Róm
12,12–13)

