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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. július 22.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Újra erõre kap Eger

Tikkasztó nyári hőségben mintegy
300 fős gyülekezet vett részt Kovács
Dániel lelkipásztorrá avatásán. A 120
tagú körzet jelen lévő tagjai mellett az
avatóbizottság tagjai, lelkipásztorok,
családtagok és Dániel igen kiterjedt
baráti körének egy része jelent meg az
egri református templomban. Azért itt,
mert a 2010-ben vásárolt imaházunk

nem tudott befogadni ennyi vendéget.
Dr. Almási Tibor,
teológiánk rektorának rövid igehirdetése után a megszokott protokoll
szerint Dánielt ünnepélyes keretek között avatták fel lelkipásztorrá.
Ezek után Zentai
László nyugdíjas lelkipásztor nyújtotta
át az egri körzet vezetését szimbolizáló
szószéki Bibliát Dánielnek, aki székfoglaló beszédében bizonyságot tett az
idáig vezető útjáról. Majd a köszöntések következtek, szót kapott az egri
körzet öt gyülekezetének egy-egy képviselője, Eger város polgármestere, valamint különböző keresztyén egyházak képviselői.
(Folytatás a 219. oldalon)

Egy híresség vallomása
Riporterkedett, műsort vezetett, és
esténként a képernyőn lehetett vele találkozni. Majd ő lett a kormányszóvivő,
jelenleg a Batiz Consulting tulajdonosügyvezetője. Bár sikeres, mégis hiányzott valami az életéből.
Talán emlékszünk arra az időszakra, amikor néhány évvel ezelőtt
a televízióból estéről estére ezt hallottuk: „Köszöntöm kedves nézőinket. Önök a Fókuszt látják.” Ezt nem
más mondta, mint Batiz András, a
Fókusz műsorvezetője. Egy férfi, aki
szinte valamennyi magyar család

otthonában a képernyőn keresztül
jelen volt.
Batiz András 19 évesen kezdte a
televíziós munkát, amikor a színművészeti egyetem hallgatójaként
lehetősége volt arra, hogy különböző tévéműsorokban kipróbálhassa
magát.
András tisztán emlékszik az első
televíziós feladatára. A Budapestre
tervezett világkiállítás holland főbiztosasszonyával kellett egy interjút készítenie valaki helyett.
(Folytatás a 222. oldalon)

A kéretlenül adott
jó tanács olyan,
mint a postaládánkba hajigált sok reklám. (Bern Williams)

CVI. ÉVF. 30. SZÁM

(M)ilyenek a jó fúvósok!
Az Egyházzenei Tanfolyam
nyitóhangversenye
Szenzációs koncerten voltam!
Július 2-án az újpesti imaházban
öt zseniális fiatalember kápráztatta el a hallgatóságot kivételes játékával. Az In Medias Brass rézfúvós
kvintett 2010-ben alakult a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
művész diplomásaiból. Sorra nyerik a nemzetközi versenyeket
(Dél-Korea, Németország, Szlovénia, Japán, Olaszország, Franciaország). 2011-ben Junior Prima díjat kaptak.
Öt kiváló művet hallhattunk.
Charpentier: Te Deum (Téged, Isten, dicsérünk) volt a bevezető,
majd jött – ifj. Bazsinka József tubaművész közvetlen hangvételű
konferálásából idézve – a „szeretett darab”, Scheidt: Canzone, aztán „egy hosszú lélegzetvételű
mű”, Boismortier fuvolakvintettje
öt rézfúvóson.
(Folytatás a következő oldalon)

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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PROGRAMAJÁNLÓ
 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 29-én, vasárnap tartjuk a szőkepusztai konferenciát.

A téma: „Legelők sarjadnak a pusztán, ujjongás övezi a halmokat...” (65.
zsoltár). A konferencia 10.00-kor
kezdődik zenei bevezetéssel. A
változatos szolgálatok után „meglepetés” közös ebédre várunk
mindenkit bográcsos, tájjellegű
ételekkel. Jut idő beszélgetésre, a
kiállítás megtekintésére és egyéb
fakultatív programokra. Mindig
nagy élmény a testvéri találkozás
a természet szabad templomában,
a gyönyörű zarándokkápolna környezetében. További információk
a 06-20-886-0845-ös baptifonon.
Szeretettel várunk mindenkit! (Dr.
Almási Mihály lelkipásztor)
 Július 29-én 10 órától Tahi
táborban tartják az Erdélyből
származók találkozóját. Igét hirdet Mike Sámuel. Jó lelki légkör vár
a résztvevőkre. Az étkezésről mindenki önmaga gondoskodjon!
Esetleges ebédrendelés Uzonyi Ferencnél, 06 20/886 0009.

2012. július 22.

Gyermektábor az olimpia jegyében
Békéscsabán
Amint a gyermektáborban szolgálók reggelenkénti imaáhítatukban
is megfogalmazták, a verseny ne a
világi örömökre törekedjen, hanem
a hit szolgálatában állva járuljon
hozzá a hervadhatatlan korona
megszerzéséhez. Olimpia éve lévén
a táborunk címe is „Olimpia” volt,
melynek keretében felhívtuk a gyermekek figyelmét a versenypályán
felmerülő buktatókra, de a győzelemre vezető utat is igyekeztünk felvázolni részükre az erre vonatkozó
igeversek alapján. A reggeli áhítatot
Szűcs Benjámin Ottó lelkipásztor
testvér vezette, s ugyancsak az ő igeszolgálatát hallgathatták a záróünnepség résztvevői.
Július 2–6. között 66 gyermektől
volt hangos a Békéscsabai Baptista
Gyülekezet területe, amikor már hagyományos módon rendeztük meg
a gyermekek táborát 4 és 14 év között, több korcsoportban. A tábor fő

szervezője Bakai László testvér volt,
akit a szolgálatban és tanításban
több testvér segített. A délelőttökön
igei foglalkozások várták a gyermekeket, délutánonként pedig ügyességi és csapatversenyek, kézműves
foglalkozások, egyéb játékok nyújtottak élményt, de kirándulás és tábortűz is színesítette az együtt eltöltött hetet.
Kérjük Urunk áldását mindazokra, akik e tábor keretén belül imáikkal és aktív tevékenységükkel segítették a gyülekezeti és gyülekezeten
kívüli gyermekek összebarátkozását,
akiknek szívébe a kellemes emlékek
mellett az ige magvai is bekerülhettek. Reménnyel tölt el bennünket,
hogy az ilyen gyermekekben kikelő
igemagvak az Úr Jézushoz való ragaszkodást fogják kimunkálni, és
hozzájárulnak majd gyülekezetünk
gyarapodásához is.
Á. Gy.

(M)ilyenek a jó fúvósok! – folytatás a címoldalról
Majd következett a zenekar „új nárok, se a gyülekezetek ne szégyenülkedvence”, Haydn B-dúr Divertimen- jenek meg!
tójának fúvósátirata, végül („Most jön
Néhány gramm fémötvözet, pár
még a java!”) Vivaldi–Bach d-moll con- tucat szénatom – de ha életre kelti a
certo átirata (BWV 596).
lélek, kiderül, hogy a fúvós hangszer
Bazsinka testvér elmondta, hogy nemcsak ráreccsen, reszel, sipít, de
játékukat azzal a három betűvel szeret- jajong, gyöngyözik, pereg, panaszol,
nék felajánlani, amit Bach a kottái vé- kér, pattog, csatázik, mosolyog, szárgére írt: SDG, „mely rövidítést egy nyal, galoppozik, siklik, simogat, játEgyházzenei Tanfolyamon közhely szik, ébreszt, nyugtat, mesél, énekel,
lenne feloldani”. Jól tette, hogy előre dúdol, hódol, nevet, nevettet, búg,
elmondta, mert utána már nem jutott kiált, suttog, sír, sirat, gyászol, ujvolna szóhoz: kint szélcsend, bent jong...
szűnni nem akaró tapsvihar.
Mindez 35 fokban, nyakkendőben,
Mészáros Kornél újpesti lelkipásztor hosszú ujjú ingben, panasz nélkül töra 127. zsoltár alapján igehirdetésében tént, így láthattuk: a fúvósok szívósak is!
kiemelte, ne a „hiába” legyen a hang- Nem hiába alkalmas ez a hangszer
súlyos, hanem hogy ha az Úr épít, ak- csatákba, vadászatokra, királyi udkor nem hiába! A diákok úgy vegye- varokba és a mennyországba is.
nek részt a tanfolyamon, hogy se a taSzommer Hajnalka
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Ökumenikus missziói konferencia
az evangelizáció jegyében
Ebben az évben június 25–29. között került megrendezésre az Ökumenikus Lelkészi Missziói Konferencia Révfülöpön, az Ordass Lajos
Oktatási Központban, mely a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa Missziói Bizottságának
szervezésében már évek óta a részt
vevő tagegyházi lelkészek és munkatársak lelki megújulást elősegítő alkalma. Az idei konferencia címe, témája az Evangelizáció ma.
Nemeshegyi Zoltán testvérnek, a
MEÖT Missziói Bizottsága elnökének előzetes megfogalmazása mintegy irányelvet is adott a konferenciának: „Hisszük, hogy az evangélium
minden időkben érvényes üzenetet
hordoz az egész társadalom számára
általában, de különösen is az erőszak, a gyűlölködés, a reménytelenség és a megkeseredés állapotában
lévő egyéneknek és közösségeknek.
Ezekkel a jelenségekkel szemben
egyedül Krisztus erejével vehetjük
fel a versenyt.”
A gyorsan változó világban az
evangélium szolgálatára elhívottak
új, hitből fakadó elköteleződését és a
vállalt szolgálatban való megújulást
munkálta a konferencia. Korunk kihívásai között nyilvánvaló Isten szolgáinak felelőssége: Isten szeretetének
hirdetése, vagyis az evangélium
szolgálatára Istentől elhívott lelkipásztorok és munkatársak erőfeszítése a krisztusi üzenetnek hiteles, a kor
nyelvén történő megfogalmazása, átadása az erkölcsi és szellemi válságba
sodródott kortársak számára.
A hét eseményeiről dióhéjban
Hétfőtől csütörtökig – szinte az
egész napot kitevő tanulmányokat és
csoportbeszélgetéseket követően –
esténként Itzés István evangélikus lelkipásztor tolmácsolásában Illés történetének magyarázataiban szólalt
meg az üzenet, ébresztve, bátorítva a
küldetés viszontagságai között megfáradt szolgákat. Az igehirdetés aktualitása, frissessége és ereje remélhetően messze túlmutat a konferencia alkalmán, és az Úr Lelke erejével
fogja kísérni Isten szolgáit további
útjukon.
A reggeli imaközösséget mindennap követte egy bibliatanulmány, melyet felkészült előadók tartottak: kedden Várady Endre, a Baptista Teológiai Akadémia docense Az
evangelizáció indítékai – Isten mentő

szeretete címmel, majd szerdától dr.
Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat
főtitkára a Római levélbeli szakaszok
értelmezésével adott bibliai alapot a
napi tematikának.
Minden délelőtt elhangzott egyegy előadás is. Kedden Szuhánszky
Gábor szintén Az evangelizáció indítékai témakörben, szerdán dr. Szarka
Miklós református lelkész, pár-család terapeuta Az evangelizáció személyi feltételei címmel tartott előadást. Csütörtökön Az evangelizáció
módszerei cím alatt – a tagegyházak
missziói vezetői – a gyakorlatban
működő folyamatokról szóltak. Név
szerint P. Tóthné Szakács Zita református, Szeverényi János evangélikus,
Papp János baptista, Gyurkó József
metodista lelkészek mutatták be az
egyházukban működő missziói erőfeszítéseket. Pénteken Kunszabó Zoltán római katolikus diakónus korreferátuma a római katolikus egyház
megújulási törekvéseiből adott ízelítőt.
A délutáni csoportbeszélgetés
négy csoportban folyt. Itt alkalom
nyílt az elhangzott előadások témakörének megbeszélésére, a szolgálat
gyakorlati területeire vonatkoztatva.
Az ébredést, lelki megújulást segítő konferencia záró alkalmán ökumenikus úrvacsorai közösségben állt
az Úr előtt minden résztvevő. Az úrvacsorai szolgálatot B. Pintér Márta,
az evangélikus egyház női missziói
lelkésze végezte.
Az Úrtól kapott elhívás teljesítésében bátorító, az odaszánásban
megújító konferencia áldása az a lelki egység, mely a szolgálat végzésében, a felelősségvállalás terén mutatkozó megújulásban, elköteleződésben válhat nyilvánvalóvá.
Isten áldása legyen minden résztvevőn, a szolgálatot vállaló előadókon és a helyet adó oktatási központ
személyzetén, akik kényelmessé és
élvezetessé tették számunkra az ott
eltöltött időt!
Lukács Tamás

Újra erõre kap Eger
– folytatás a címoldalról

Érkeztek továbbá bátorító gondolatok, igék az avatóbizottság tagjaitól, a kerület nevében Komáromi
Károlytól, illetve nem utolsósorban
egyházunk újonnan megválasztott
elnökétől, Papp Jánostól, aki egyben
gyülekezetünk ügyintéző lelkipásztora is volt eddig a napig. Két meglepetés ének is elhangzott: egy saját
szerzemény Kovács Barnabástól, illetve újdonsült lelkipásztorunk legkedvesebb dala az egri ifjúságtól. A
kötetlen beszélgetések és a szeretetvendégség helyszíne már az egri
imaház volt.
Nagy nap volt ez nemcsak Dániel életében, de az egri körzet
számára is, hiszen egy komoly
válság után éltük meg először a
csodálatos imaházvásárlás folyamatát, majd pedig mennyei
Atyánk gondoskodott arról, hogy
a legmegfelelőbb személy legyen
a lelkipásztorunk. Hiszek abban,
hogy Dániel és felesége, Gabriella
(akit szintén köszöntöttek a nap
során) Isten áldása számunkra,
mert az ő fiatalos lelkesedésüket,
Isten iránti alázatukat és körzet
iránti szeretetüket fogja felhasználni az Úr arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez Egerben. Valami elkezdődött a Bükk lábánál, s
ennek a folyamatnak egy fontos
állomása volt június 17-e.
Ifj. Horváth Zoltán
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Érdekességek és adatok
Pápua Új-Guineáról
Területén már az ókorban is éltek emberek. A sziget belsejében levő felföldön önállóan háziasítottak
növényeket. A sziget partvidékét a
portugál és spanyol hajósok már a
16. század első felében felderítették.
A portugálok délkelet-ázsiai birtokaikon elterjesztették a Dél-Amerikából származó édesburgonya termesztését. Ezt átvették az Új-Guinea belső vidékein lakók is. Az
édesburgonya elterjedése népességrobbanást okozott körükben. 1860ban a Johan Cesar Godeffroy &
Sohn hamburgi cég az északi parton
kókuszdiót termesztett, és koprával
(a kókuszdió szárított húsa) kereskedett. A mai ország északi területét
1885-ben Otto Finsch a német császárnak ajánlotta. Ezzel a terület a
Német Birodalom gyarmata lett. A
terület neve: Vilmos Császár Terület. Az első világháborúban az
ausztrálok elfoglalták. 1919-ben
ausztrál védnökség alá került Pápua Új-Guinea néven. A déli részen
1884. november 6-án a britek Brit
Új-Guinea néven egy új protektorátust hoztak létre, majd 1888.
szeptember 4-én gyarmattá nyilvánították. 1941 decemberében a japán seregek behatoltak a sziget
északi részére. Port Moresbyben
pedig amerikaiak táboroztak.
1972-ben választásokat tartottak,
a szavazók függetlenségre szavaztak. 1973 decemberében Pápua ÚjGuinea autonómiát, 1975. szeptember 16-án függetlenséget kapott az
ausztrál
kormánytól.
Ekkor
Bougainville szeparatistái önálló
függetlenséget szerettek volna elérni, végül 2005-ben a sziget autonómiát kapott.
Az ország két részének eltérő
múltja ma is gondokat okoz a mindennapi életben. A két részen (Pápuán és Új-Guineán) mindmáig eltérő a jogrend. Az egyenes határ
utakat, egy nyelven beszélő népeket
vág ketté, nehezítve életüket. (Forrás: Wikipedia)
Vallás: keresztyénség
A bibliafordítás helyzete:
Teljes Biblia: 12 nyelvre
Újszövetség: 210 nyelvre
Bibliarészletek: 289 nyelvre
Fordítás folyamatban: 260 nyelvre
Írástudatlanság: 57,3%

2012. július 22.

Külmisszióba készül egy fóti lány
„Az általunk véghezvitt felelősségteljes
tettek éppolyan fontosak, mint a missziómezőn végzett szolgálat.” (Neal Pirolo:
Serving as senders)
Szűcs Laura, a fóti baptista gyülekezet egyik fiatalja a külmisszióba készül.
Az elmúlt években – miután egy lelki
megújuláson ment át – Angliában dolgozott és jelenleg is ott tanul, hogy az Istentől rendelt időben felkészülten indulhasson. Jelenleg a felkészülés részeként
Pápua Új-Guineában van „gyakorlaton”.
Szolgálatát a Wycliffe International és a
Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete koordinálja, de az anyagi támogatását neki kell
összegyűjtenie. Az alábbiakban az ő személyes vallomása olvasható.
Hitem és Istennel való járásom
mindig is meghatározta életemet/valómat, mégis igazán komolyra körülbelül három éve fordult a dolog, amikor felismertem Isten elhívását és célját személyes életemre nézve. Ekkor
hallottam ugyanis a Wycliffe Bibliafordítók munkájáról, akik olyan nyelveken végeznek fordítói munkát, ahol
még egyáltalán nincs Biblia.
Csodálatos látni, ahogy Isten tökéletesen illeszkedő fogaskerekek módjára illeszti össze az én életem részleteit is, hiszen már egyetemi tanulmányaimmal (angol nyelvészet és szociológia) is előttem járt és erre a szolgálatra
készített fel. Azóta az ő segítségével
haladok előre és ismerem fel vezetését,
mely először egy angliai bibliaiskolába
vezetett, melynek most is diákja vagyok, most pedig egy újabb szakasza
kezdődött meg szolgálatomnak.
Mit csinálok Pápua Új-Guineában?
Mindig is érdekeltek a törzsi társadalmak, nem is beszélve az olyan nyelvekről, melyek még csak beszélt formában léteznek, tehát nincsenek még
leírva. Ez a két dolog leginkább az óceániai szigetvilágban találkozik, különösen Pápua Új-Guineában, ahol most
vagyok. Ebben a bár területében nagy,
de lakosságát tekintve kisebb országban körülbelül 830 nyelv „zsúfoló-

dik”, és ebből közel 400-nak még nincs
semmilyen bibliafordítása.
Egy közel három hónapnyi, kihívásokkal, tapasztalatszerzéssel és izgalommal teli gyakorlati időt töltök ebben a csodálatos, de bibliafordítás
szempontjából szükségben levő országban. Kérlek, gondoljatok rám,
imádkozzatok értem, mert támogatásotokra, legyen az bátorítás, imádság
vagy anyagi hozzájárulás, nagy szükségem van! Köszönöm, hogy sokféle
módon mellettem álltok!
Ha szeretnél kapcsolatba lépni velem vagy támogatni, az alábbi módon
megteheted: laura_szucs@wycliffe.org.
Anyagi támogatás: a Wycliffe irodától
igényelhető sárga csekken vagy banki
utalással erre a számlaszámra: K&H
BANK 10201006 - 50070046 Fontos! A
csekk, illetve az utalás közleményeként jelöljétek: „Szűcs Laura részére”.
A magyar iroda elérhetőségei: Wycliffe
Bibliafordítók, 1119 Budapest, Etele út
55. Tel.: 1/203-4781. E-mail: wo_hungary@wycliffe.org. További információ: wycliffe.hu.
Szeretettel:
Laura
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Baptisták az Egészségért Munkacsoport
Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levelében a 4. rész 7. versében ekképpen foglalja össze pályafutását: „A jó
harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”
Bárcsak elmondhatnánk életünk végén valamennyien ezeket a sorokat!
Igazán szép lenne. Most nem ilyen
mély összegzésre ragadtattam el magamat, csupán eddigi egészségnapjainkról kívánok néhány gondolatot
megosztani a testvérekkel.
Eddigi baptista szervezésű szűrővizsgálataink helyszínei közül majd
mindegyik állomáshelyen jelen voltam érbetegek szűrése kapcsán: József utca, Tahi, Ócsa, Szatmárcseke,
Keszthely, Pestszentimre, Csantavér,
Vác, Galgagyörk.
Különböző helyszínek, sokfajta
szervezés övezte eddigi önkéntes
munkánkat. A különbözőségek ellenére mindegyik helyszínre érdeklődve mentem. Nem volt két egyforma
fogadtatás, két egyforma látogatottság, két egyforma beteganyag. Talán
ezért volt jó. Mindenhol másképpen
értettek a szervezéshez, másképpen
fogták fel a jelentőségét. Mégis talán
egy dologban közös volt: Jézus nyomában járhattunk. Az ő példáját követhettük itthon és a magyarlakta
szerb területen is.
Voltak igazán szép számú érdeklődőt megszólító szűréseink (József
utca, Tahi, Ócsa, Szatmárcseke, Keszthely, Csantavér), és voltak egészen
gyér részvételű helyek. A tanulságokat le kell vonnunk, mielőtt nem kis
távolságokat megteszünk időt, energiát nem kímélve. Valljuk meg őszintén: ezek a szűrőnapok arra vannak,
hogy akár nagyszámú emberen tanáccsal, ötlettel, szaktudással, iránymutatással segítsünk, nem pedig
egymással megbeszéljük az odautazásunk rejtelmeit, majd egymást
megvizsgáljuk. Ez luxus. Nem erre
találtuk ki 2009-ben, hanem a gyülekezeti tagok egészségmegőrzését tűztük ki zászlónkra, illetve az általuk értesített más embertársaink vizsgálatát, tanácsadását, jó irányba vezetését.
Nos, ezen törekvésünk, úgy hiszem, hogy nagy mértékben megvalósult. Mindannyian, akik részt vettünk ezeken az egészségnapokon, fel
tudunk hozni olyan emberi sorsokat,
akikért megérte. Megérte elmenni,
végigutazni sokszor a nem rövid autóutat, majd egyszerű körülmények
között, egy pamlagon megvizsgálni a
jelentkezőt, aki kíváncsi volt egészségi állapotára.

Magam majd minden helyről operáltam már elhanyagolt visszeres beteget, még a magyarlakta, vajdasági
Csantavérről is. Megfogott az a lelkes
szervezőmunka, amelyet a szatmárcsekei romáktól kaptunk, jó visszaemlékezni az ócsai közös ebédre,
amelyet a gyülekezet szervező tagjaival költhettünk el a munka végeztével, jó volt látni a József utcai alapos
szervezést, amely kiterjedt még egy
nagyszámú véradásra is, Keszthelyen
a sátorban megjelenők javarészt nem
kötődtek gyülekezetekhez és még
külföldiek is felbukkantak.

Mészárosné dr. Seres Leila, a munkacsoport titkára a 2011-es pestszentimrei egészségnapon
Összegezve ezt a három évet azt
mondhatjuk, hogy megfelelő előzetes
szervezőmunkával meg kell nyerni
az embereket annak az ügynek, ami
az ő javukat szolgálja. Fel kell nyitnunk a szemüket, hogy amire állami
szervezeti körülmények között hoszszú előjegyzési idővel juthatnak csak
el, az a mi segítségünkkel ingyen,
időben kivitelezhető.
Több irányból meg kell találnunk
az embereket. Az egészségügyi csoport missziós munkája akkor eredményes, ha nem kis energiával odaviszik
az információt a helyiek, és megmutatják a szándék fontosságát, ezután
jöhet a tényleges vérnyomásmérés,
cukorvizsgálat, érvizsgálat vagy rákszűrés. Ha csak egy embert szűrünk
ki súlyos érszűkülete miatt, vagy daganatos betegséget találva, már megérte.
Pállal kezdtem, Pállal szeretném
befejezni: az 1Korinthus 7,29. versében írja, hogy „az idő rövid”. Tekintsük ezt mi is mértéknek munkánk,
életünk vezetésében!
Dr. Nagy Imre
(Elhangzott 2012. június 22-én a
Baptisták az Egészségért Munkacsoport
megbeszélésén Budapesten, a Wesselényi
utcai imaházban.)

A Baptisták
az Egészségért
Munkacsoport
A Baptisták az Egészségért
Munkacsoport az MBE Misszióbizottsága támogatásával alakult
újra 2009-ben. A Keresztyén Orvosok Magyarországi Társaságával kapcsolatban áll. A tagok száma közel háromszáz fő. Tiszteletbeli elnök: prof. dr. Lehoczky Dezső.
Alapító és döntéshozó tagok: dr.
Nagy Imre, Köves Gáborné, dr. Drenyovszki Zita, Csuhai József,
Újváriné Szabó Anikó, dr. Meláth
Dóra, dr. Herjeczki Kornél, dr. Fekete László, dr. Kovács Éva, dr. Kovács
Teodóra, dr. Tóth Lajos Kázmér, dr.
Lehoczky Enikő, Pálmai Zoltánné,
Pálinkás Ibolya, Kovácsné Városi
Éva, László Margit, Ráczné Kovács
Márta, Bödőné Somogyi Irén, Tóth
András, dr. Hernádi Mária, dr.
Udvardi Veronika, dr. Nitkovszki
Eduárd, Földesi Franciska, dr. Mészáros Kálmán, Mészárosné dr. Seres Leila titkár.
Eddigi egészségnapok, amelyeken a Baptisták az Egészségért Munkacsoport tagjai szerepet vállaltak: 2009: Bp.–József utca, Tuzsér, Békés, Tahi; 2010:
Szatmárcseke, Keszthely, Ócsa;
2011: Székesfehérvár, Bp.–Pestszentimre, Bp.–Rákoshegy, Bácskossuthfalva–Csantavér (Szerbia), Vác, Debrecen; 2012: Galgagyörk.
Az eddigi egészségnapokon
összesen több mint nyolcszáz a
tanáccsal ellátott, megvizsgált érdeklődők száma. A gyülekezetek
részéről körülbelül háromszáznál is több önkéntes segédkezett.
A fő célunk, hogy a mozgalmunkon keresztül minél többen törődjenek lelki és testi egészségükkel, kapcsolatba kerüljenek
hívő emberekkel, gyülekezetekkel, és végső soron utat mutassunk nekik Istenhez.
2012 őszétől további egészségmegőrzési,
rákmegelőzési
programot indítunk, egyben gyülekezeteink aktív közreműködésére is számítunk, akár ökumenikus
viszonylatban is. A honlapunkon
(www.egeszseg.baptist.hu) további információk olvashatók a munkánkról.
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Egy híresség vallomása – folytatás a címoldalról

IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Nyitott ajtó

A testvérem értékes kisgépeit berakva a szőlőskerti pajta kamrájába
bejárta az épület környezetét, gondosan eltüntette a közeli járdák és
sorok közötti nyomokat. S midőn az
épület udvar felőli területén és a
hátsó tér és a dűlőút szélén is kialakította a bármilyen nyomokat
memorizálni képes földfelületet,
alkonyodott az idő, félredobta a
szilánkos söprűjét kerékpárra
szállt, táskáját vállára vetve hazatartott. Másnap reggel ismét a
kertbe vezetett az útja, elégedetten
tekintett körbe, látva, hogy nincsenek idegen nyomok az épület előtt
és környezetében. A pajta nyílt teraszához lépve azonban megdöbbenve látja, hogy előző este a vaskos ajtók záraiban a kulcsokkal tárvanyitva hagyta az ajtókat. Az első
gondolatai között volt: ha tudták
volna a tolvajok a nyitott lehetőséget, igen könnyű fáradozással jutottak volna értékes szerszámokhoz és
szívet vidámító italokhoz is...
Az emberi szív ajtóit is olykor figyelmünk gondatlanságával nyitva
hagyjuk, mégis nagy kegyelem esetenként, hogy éppen akkor nem jár
arra kíméletlen, garázda ellenségünk! Az Úr azonban idejében akar
friss elmeállapotra ébreszteni a „vigyázzatok és imádkozzatok!”
hangsúlyos üzenetével. S jól teszszük, ha figyelünk rá, mielőtt akár
nyitott lehetőség útján vagy többszörös biztonsági zárat is tördelő kegyetlenséggel meglopna és pusztítana testünk-lelkünk ellensége!
(Sz. F.)

Ekkor éppen a Balatonon nyaralt a
barátaival, és mivel nem volt pénze,
stoppal ment Budapestre, ahol elkészítette az interjút, majd visszament a
magyar tengerhez. „Az a két-három
óra, amit a tévéstábbal töltöttem, meghatározta a későbbi életemet. Akkor
láttam meg, mennyire nekem való
munka ez.” Megismerhette a média
minden szegmensét. Riporterkedett,
műsort vezetett vagy éppen rendezett.
Az ismertséggel együtt a siker és a
hírnév is jött. „Minden ismert ember
életében eljön a pillanat, amikor elragadja a siker. A kérdés nem az, hogy
megtörténik-e, hanem az, hogy hogyan lehet onnan megtalálni a visszavezető utat. Nekem sikerült, de ha Istenhez közelebb élek, akkor ezt könynyebben is átvészelhettem volna. Így
sok buktatón kellett átmennem” – nyilatkozta a volt műsorvezető.
A fordulópont. Nemcsak a szakmát szerette meg, de egy lányt is,
Krisztát, aki szintén a média világában
dolgozott. Már a megismerkedésükkor (aminek már több mint tíz éve) kiderült, hogy mindkettőjüknek van bizonyos kapcsolata Istennel. „Mind a
ketten a magunk módján gyarapítottuk a vallásos emberek népes táborát”
– mondta. Batiz András egy riport
kapcsán megismerkedett Szenczy Sándorral, akit el is kísért egy külföldi küldetésre. Barátság szövődött közöttük.
A Baptista Szeretetszolgálat vezetője
életével, az értük mondott imáival és
jól irányzott kérdéseivel egy idő után
rávilágított bizonyos dolgokra. „Úgy
intézte a jó Isten – különösen Szenczy
Sándor lelkész barátunkon keresztül –,
hogy egyértelművé vált, hogy nincs
minden letisztázva az életünkben. Bár
mi mindig azt vallottuk, hogy a viszonyunk rendben van Istennel, Sándor
meg folyamatosan azt kérdezte: »Biztosan minden rendben van az Istennel
való kapcsolatotokban?« Krisztivel
nyaralni voltunk, amikor ő elolvasta a
Lator című könyvet, amely hatására
megtért és jelentkezett a teológiára.
Nem sokkal később Szenczy Sándor
be is merítette” – fogalmazott. Látva
ezt Batiz András is úgy gondolta, ez az
az út, amerre neki is haladnia kell, de
Istenhez fordulása, odaszánása ekkor
még nem volt az igazi. Két héttel később műtéten esett át. Nem volt semmi előjele, hogy kés alá kell feküdnie.
Azt sem tudta, túléli-e. Ekkor a saját
bőrén tapasztalta meg, hogy az emberi életnek milyen gyorsan vége lehet.
Ezután ő is megtért, és nem sokkal ké-

sőbb bemerítkezett. A megtérésükkel
egyértelművé vált, hogy Isten színe
előtt szeretnék megpecsételni a kapcsolatukat. Abban is egyetértettek,
hogy azt szeretnék, ha jó barátjuk, Sándor adná őket össze. „Az esküvő érdekessége az volt, hogy egy evangélikus
templomban egy baptista lelkész adta
össze az akkor még katolikus lányt az
akkor még református fiúval. Ezzel
egy valódi felekezetköziség valósult
meg.” Batiz András saját tapasztalatai
alapján azt is elmondta, szerinte mitől
jó egy házasság. „Amikor rájössz,
hogy az életetekben nem a házastárs a
legfontosabb, hanem Isten, attól kezdve sokkal kiegyensúlyozottabban tudtok élni, mert már nem egymásnak
akartok megfelelni, hanem mindketten Istennek. Ettől a mindennapi élet
apró dolgai is sokkal egyszerűbbé és
megoldhatóbbá válnak” – tette hozzá.
A megtért médiaszakember gyermekeinek is azt tanítja (ez az életfilozófia a nagyszülei sírján olvasható), hogy
„úgy dolgozz, mintha örökké élnél, és
úgy imádkozz, mintha mindjárt meghalnál”.
Drága testvérem! Bárhol is vagy,
bármit is teszel, a szívedet csak Isten
teheti igazán teljessé és boldoggá, és
nem lehetsz olyan fontos személy,
hogy ne lenne szükséged a Megváltóra. Dönts hát mellette, amíg nem
késő! Egy Batiz Andrástól hallott filmes idézettel szeretnélek bátorítani:
„Az élet olyan színi előadásnak a főpróbája, amit soha nem mutatnak
be.” Ezért nem érdemes azon gondolkozni, mit kellett volna másként
tenned, hanem éld úgy a mindennapjaidat, mint aki tudja, hogy az
élet minden perce ritka kincs! Életed
vége Istent fogja dicsőíteni?
Durkó Anett
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Gyülekezeti honlap szolgálatból, akár ingyen is
Nagy Gusztáv vagyok, 20 éve fogadtam el Jézus Krisztust mint személyes
Megváltómat és Uramat. 15 éve vagyok a
Kecskeméti Baptista
Gyülekezet tagja. Főállásban a Kecskeméti Főiskolán tanítok programozást,
webfejlesztést, egyéni vállalkozóként
pedig Drupal (drupal.hu) alapú
weboldalak készítését és üzemeltetését
vállalom.
Évek óta foglalkoztat a gondolat,
hogy erre igényt tartó gyülekezetek,
keresztyén alapítványok számára segítsek egy egyszerűen kezelhető, de
sokféle szolgáltatást nyújtó honlap elkészítésében, üzemeltetésében. De lehet szó testvéreim – akár üzleti célú –
honlapjáról is. Az elmúlt évek alatt
mintegy félszáz honlap (nagygusztav.hu/referenciak) került ki a kezeim
alól. Közöttük tucatnyi gyülekezeti (pl.
kecskemetibaptista.hu), egyházi (pl.
mktgy.hu) és alapítványi (pl. palantamisszio.hu) honlap szerepel. Egy
olyan honlap kialakítását tudom vállalni, amely megfelelő támogatást
nyújt a gyülekezet, alapítvány vagy
cég céljainak megvalósításához. Legalább egy szerkesztő számára betanítom az oldal üzemeltetését. Folyama-

tos technikai karbantartást, üzemeltetést is biztosítok.
Azt hiszem, hogy sokak személyes
tapasztalata: egy honlap működtetése
nem a technikai, hanem a személyi lehetőségek hiányában szokott ellaposodni, megfenekleni. Minimum egykettő, ideális esetben akár öt-tíz lelkes
szerkesztő szükséges ahhoz, hogy a
honlap elérje célját.
A munkámért kérni nem fogok
semmilyen összeget. Számomra ez
szolgálat, a saját szaktudásom Istentől
kaptam, és neki is szeretnék vele szolgálni. Persze nekem is el kell tartanom
a családom, amit a főállásom és a
webfejlesztői vállalkozásom alapján
próbálok megtenni. Ezért az erre a
szolgálatra rendelkezésre álló időm is
véges. Éppen ezért azt el fogom mondani, hogy az elvégzett munkámnak
mi a piaci értéke, de ez semmilyen kötelezettséget nem jelent a megrendelőim számára.
Úgy gondolom, nem csak az én
személyes véleményem, hogy a mai,
interneten felnövő fiatalok eléréséhez
ki kell tudnunk használni a technikai
lehetőségeket. Ebben szeretnék segíteni, amennyiben erre igényt tartanak.
További információk: nagy.gusztav@gmail.com.
Nagy Gusztáv
webfejlesztő, tanszéki mérnök

Kánikulai csoda
Ma, amikor jöttem hazafelé, a
buszra várva egy idős cigányasszony
mellé társultam az árnyékba. Beszélgetni kezdtünk a melegről, felajánlott
valami kétes helyről származó parfümöt, leráztam. Aztán biztattam: Milyen okos dolog volt tőle, hogy ideállt
az árnyékba, majd ha jön a busz, kilépünk és elérjük.
Jött a busz. Nekem is volt csomagom, neki is. Eszmecsere folytatódott
közte és köztem, ő is szinte rosszul van
a melegtől, én sem voltam messze az
ájulástól, ugye plusz a csomagjaink.
Megsajnáltam szegényt, idős létére két
jókora batyuja volt, felajánlottam neki,
szívesen hozom az egyiket. Megörült
neki, megköszönte. Amikor a szatyrot
felemeltem, leszakadt a füle, egy vékony nejlonszatyor volt, így az ölembe

kellett vennem, hogy tudjam vinni.
Nem is vettem észre, közben elmúlt az
ájulhatnékom. Mikor leszálltam a
buszról, visszaadtam neki a csomagot,
ő nagyon hálásan megköszönte, majd
elindultam hazafelé. Pár lépés megtétele után vettem észre, mitől lettem
jobban. A néni leszakadt fülű szatyrában, amit a mellkasomhoz szorítottam, hogy ne boruljon ki, valami jégkrémféle lehetett, azt fogtam magamhoz, azt a jó hideg valamit, kellemesen
hűsített, és ettől lettem jobban. Ha nem
segítek, nem élem át ezt. Nem érdekes?
S. M.
Az MBE Könyvesboltja július 25. és
augusztus 12. között zárva tart.

H I R D E T É S E K
 Mindenféle vonós hangszert
vásárolnék tanítványaim részére,
illetve cimbalmot és harmonikát.
Tel.: 06/70/564-6078 – Balázs József
 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: 06-30/
3068-340 vagy a 06-20/775-8181
(baptifon). Az ügyfelek fogadása az
előzetes időpont-egyeztetés alapján
történik. Szerződések, ingatlanjog,
cégalapítás, -módosítás, munkajog;
öröklési jog; családjog, birtokvédelem, kártérítési jog.
 Alacsony rezsijű lakásba 3 hívő
(fiú) albérlőtársat keresünk egyetemista fiú mellé. Debrecenben a
Kossuth Egyetem közelében. Bapt.:
06(20) 214-2774.
 A Budapesti Tirannosz Ház
felekezetközi fiúkollégium felvételt hirdet Szeretettel várjuk olyan
fiúk jelentkezését, akik szeptembertől valamelyik budapesti főiskolán/egyetemen folytatják tanulmányaikat. Jelentkezési határidő: július 31. Jelentkezési lap letölthető:
www.tirannoszhaz.hu. További információk: Pafkó Tamás (20 770 59 95).

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
GALGAGUTA: Sinkó Pál testvért április 2-án kísértük élete
utolsó földi útjára, sokáig a galgagutai gyülekezet harmonistája
és hűséges tagja volt. 79 évet kapott testvérünk az Úrtól. Temetésén id. Vas Ferenc és Vadon Sándor
lelkipásztorok szolgáltak.
KISAR: Fodor Lajosné Szabó
Anna testvérnőtől június 28-án búcsúztunk Kisarban, 78 éves korában
hívta haza az Úr. Az 50-es években
lett az Úr gyermeke, majd az USAban élt, hazaköltözve Fodor Lajos felesége lett. Egyetlen leánya karjai
között fejezte be betegségével való
küzdelmét. Temetésén Katona László
hirdette az igét, Szilágyi Ferenc vásárosnaményi presbiter imádkozott.

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

behi30.qxd

7/12/2012

1:55 PM

Page 8

224 BÉKEHÍRNÖK

Láng Emese és Riaan Ferreira
afrikai hírlevelébõl
Isten kezében vagyunk, Mindennap egyre jobban látjuk, hogy Isten egyik napról a másikra gondoskodik rólunk. Az a vágyunk, hogy
visszatérhessünk abba a küldetésbe,
amit Istentől kaptunk. Csak Istennek szolgálva élhetünk értékes, teljes és nagyszerű életet.
Emesének vissza kell mennie
Nigériába október elején egy fordítói műhelyre, úgyhogy szeretnénk
addigra befejezni a támogatásgyűjtést. Nagy vágyunk, hogy ha az Úr
is úgy akarja, akkor végre együtt
visszamehessünk tartósabb időre.
Emese továbbra is bibliafordítói
konzulensként fog dolgozni, Riaan
pedig mint a josi Wycliffe iroda menedzsere.
Emeséről: Keresztyén (baptista)
családban nőtt fel, és már gyerekkorától szeretett volna misszionárius
lenni. Tizenhét éves korában hallott
először a Wycliffe-ről, és látta, milyen értékes munkát végeznek az
örökkévalóság szempontjából. Egyre jobban vágyott arra, hogy része
legyen ennek a munkának. Bibliaiskola és teológiai főiskola készítette
fel erre a szolgálatra. Azután négy
évet dolgozott Szudánban és Ugandában az írás-olvasás oktatás területén. Két év kenyai továbbképzés
után Nigériába ment 2008-ban,
hogy fordítói konzulensként dolgozzon. Emese a nigériai Josban
dolgozott az elmúlt négy évben, és
reménységünk szerint ide térünk
vissza hamarosan.
Riaanról: 1997-ben ismerte meg
az Úr Jézust, miután egész életében
csak magának élt. Attól a naptól fogva óriási vágy élt a szívében, hogy
megismertesse az emberekkel az
Igazságot, amit Krisztus megváltása
jelent. Mérnöki munkakörben és
más hasonló területeken dolgozott
évekig, de teljes munkaidőben szerette volna szolgálni Istent. Ez a vágya most valóra fog válni, mikor része lehet a bibliafordítás szolgálatának.
Internetes
elérhetőségük:
emese_lang@wycliffe.org vagy
riaanferreira@telkomsa.net. Ha
anyagilag is támogatni szeretnéd
ezt a munkát, a következő bankszámlaszámon teheted: K & H
BANK 10201006 - 50070046 (a
közlemény részbe írjátok be:
„Láng Emese részére”).

2012. július 22.

Bemerítés Szolnokon!

Pünkösdkor örömünnepre jöttek
össze a szolnoki és a környékbeli
baptista gyülekezetek tagjai és látogatói. A szép számú alkalmi gyülekezet előtt tett bizonyságot Mikuláné
Boda Anita Tiszaföldváron élő testvérnő a megtéréséről, hitéről:
„Isten keresését tizenévesen
kezdtem el, akkoriban nehéz körülmények között éltünk. Elkezdtem
olvasni a Bibliát, de nehéz nyelvezete miatt nem értettem szinte semmit
belőle. Esténként elmondtam a
miatyánkot, és kértem az Urat a sorsom jobbra fordulásáért.
Közben éltem a világi fiatalok
életét: dohányoztam, bulizni jártam,
fiúztam, káromkodtam.
Miután férjhez mentem, jó körülmények közé kerültem, az esti imák
ritkultak és elkezdtem távolodni Istentől. Az Úr azonban gondoskodott
róla, hogy visszataláljak hozzá.
Megismerkedtem Szabóné Marikával,
és kérdezgettem őt a baptista vallásról, Istenről, Jézusról. Vártam az
újabb találkozásokat, és vágytam arra, hogy egyre jobban megismerjem

A Tázlári Baptista Gyülekezet
azért hozta létre az Egymásra Hangolva elnevezésű alapítványt, hogy
szervezett és állandó lehetőséggel
szolgáljon azok felé, akik házasságuk és más családi kapcsolataik terén előbbre kívánnak lépni. Tevékenységeink között szerepel házaspári csendesnapok, hétvégék, jegyes
felkészítő alkalmak stb. szervezése,
összekötve az aktív pihenés lehetőségével. Programjainkat úgy igyekszünk összeállítani, hogy megőrizve
és képviselve keresztyén hitünket

az Úr Jézust. Megértettem, hogy Jézus mekkora áldozatot hozott értem
és minden emberért, nem kell a bűneink miatt meghalnunk, letehetjük
bűneink terhét a kereszthez. Isten
előtt a bűnös ember is értékes, mert
Jézus Krisztus győzött a bűn felett,
és általa mi is győzhetünk.
Felismertem korábbi bűneimet,
szégyelltem és megvallottam azokat
az Úrnak, és kértem az ő bocsánatát.
Befogadtam Jézust a szívembe és az
életembe. Elkezdtem Bibliát olvasni,
igehirdetést nézni és hallgatni, gyülekezetbe járni.
Amikor először láttam bemerítést az interneten, nagyon meghatott, és ott volt a vágy a szívemben,
hogy én is ott állhassak a bemerítőmedencében fehér ruhában, és hivatalosan is összekössem az életemet Jézussal. Kitartóan imádkoztam
ezért Istenhez, és ő elhárítva minden
akadályt megadta nekem ezt az
ajándékot is. Egyedül Istené a dicsőség ezért!”
Az igehirdetés szolgálatát Szabó
Mihály szolnoki–tiszaföldvári lelkipásztor végezte az etióp kincstárnok
története alapján (ApCsel 8,26–38).
Az igehirdetést a bemerítendő ünnepélyes hitvallástétele és bemerítése
követte Szabó testvér által. A bemerítésre az imaház udvarán került sor
nagyon szép időben.
Ezt követően a helyi és vendéggyülekezetből érkező testvérek köszöntései, jókívánságai hangzottak
el. Az ünnepi alkalmat szeretetvendégség és testvéri beszélgetés zárta.
Sz. M.
mégis nyitottá válhassunk azok felé
is, akik más világnézetet vallanak. A
nyár elején sor került a kiskunhalasi
Csipke Hotelben a családi wellness
hétvégére, ami után pozitív visszajelzések érkeztek a részt vevő házaspároktól. A következő házaspári
hétvége ugyanezen a helyszínen
lesz. Hasonlóan házasság előtt állók
számára is megrendezésre kerül az
egynapos jegyeskonferencia. Mindazok, akik érdeklődnek munkánk és
programjaink iránt, honlapunkon
( h t t p : / / w w w. e g y m a s r a hangolva.hu/) részletes információt
találnak. Ugyanitt hasznos és érdekes írások is találhatók több, életünket, kapcsolatainkat érintő témakörben!
Beke László és Betty

