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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. július 29–augusztus 5.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Jó hír Moszkvából

CVI. ÉVF. 31–32. SZÁM

Bõvölködjetek
a reménységben!
Országos konferencia Tahiban
2012. augusztus 19., vasárnap

Oláh Gábor vezényli a Golgota Baptista Gyülekezet énekkarát Moszkvában
Magyarországról öten látogathattunk el az orosz fővárosba egy különös, kedves meghívás kapcsán.
Jevgenyij Szemjonovics Goncserenko, a
Logosz Egyházzenei Főiskola vezetője

küldött meghívást Oláh Gábor testvérnek, az MBE Központi Énekkara karnagyának, a BTA kántor szak tanszékvezető docensének.
(Folytatás a 227. oldalon)

Bemerítés Szegeden
Hatan tettek bizonyságot arról,
hogyan szólt Isten hozzájuk, hogyan
döbbentek rá bűnösségükre, és hogyan szabadultak meg és adták át
életüket Jézusnak a június 17-én
megtartott bemerítési istentiszteleten.
Alexin Mátét nagyszülei hozták
rendszeresen a gyülekezetbe kicsi
korától kezdve. Érdeklődését a zene
ragadta meg, így már kisfiúként az
énekkar tagja lett. Az, hogy figyelme
a zenéről másra kezdett irányulni
vasárnaponként, egy barát bizonyságtételének köszönhető, ugyanis
ekkor – először – vágy ébredt a szívében Isten iránt. Innentől kezdve
figyelemmel hallgatta az istentiszteleteket, és végül megértette, hogy
bűnös, Krisztus érte is meghalt a kereszten, és Isten azt várja, hogy

megtérjen. De a döntés még nem
született meg a szívében. A fordulópontot egy márciusi reggel hozta el,
amikor is bár nem volt szokása imaórára menni, valamiért késztetést érzett erre, és végül el is ment az alkalomra.
Itt az imaóra-vezető bátorította
mindannyiukat, hogy döntsenek
Krisztus mellett, ne halogassák. Ennek hatására Máté is elhatározásra
jutott, és átadta életét. Felszabadító
öröm járta át a lelkét, ami pedig azóta sem múlt el, ahogy meggyőződése sem, hogy Jézus a biztos pont az
életében, amelyre mindig támaszkodhat.
Ficsór Sára is hívő családban nőtt
fel, így már kicsi kora óta részt vett a
gyülekezeti alkalmakon.
(Folytatás a következő oldalon)

Hogyan dönts helyesen? Elõbb vizsgáld
meg a lehetséges
összes hibás döntést,
és aztán dönts jól!

Készüljünk mindannyian a
magyar baptisták nagy találkozójára, hogy ismét átéljük a testvéri
közösség jó ízét és a hit közös
megerősödését.
Vasárnap már fél tíztől a fúvószenekar játéka fogadja az istentiszteletre érkezőket. Délelőtt
tíz órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet. Dr. Herjeczki Géza, a
MABAVISZ alelnökének igehirdetése után a Mike testvérek jól ismert dalait hallhatjuk a nagyszerű
kórus és ifjúsági zenekar előadásában. Ezután Nagy Tibor (Csantavér), Simon Norbert (MBE gazdasági igazgató, és dr. Kovács József (a
Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkára)
bizonyságtétele bátorítja a jelenlévőket.
Az ebédszünetben a nagyvilág
magyar baptistáinak az életéről
hallgathatók beszámolók a fórumbeszélgetés keretében, amelynek dr.
Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár
lesz a moderátora. Mindeközben a
baptista őstermelők utcáján beszélgethetnek és ismerkedhetnek egymással a testvérek.
(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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226 BÉKEHÍRNÖK
Országos konferencia Tahiban
– folytatás a címoldalról
Fél háromkor ismét a fúvószenekar hív mindenkit a délutáni istentiszteletre, amely három órakor
kezdődik. Mészáros Kornél főtitkár
ünnepi megemlékezése után Papp
János elnök igehirdetése következik.
Az összevont énekkart Oláh Gábor
vezényli. Ekkor kerül sor a
Spurgeon-díj átadására. A bizonyságtételek sorában a siket gyülekezet testvérei mellett Nehra Bálint
(Kárpátalja) és Opauszki György
(szociális szaktitkár) testvérek vallomása erősít mindenkit.
Éppen ebben az évben lesz 20
esztendeje annak, hogy megalakult
Tahi táborunkban a MABAVISZ, a
Magyar Baptisták Világszövetsége.
Ebből az alkalomból különösen is
várjuk nem csupán a Kárpát-medencében élő magyar baptistákat,
hanem a világ bármely országában
élő testvéreinket is, hogy az óhazában az Úr előtt együtt ünnepeljünk,
együtt bátorodjon a szívünk.

Bemerítés a Nap utcában

Pünkösdvasárnap délelőtt egy
megtérő – Nagy Nátániel testvér –
hitvallásának és bemerítkezésének lehetett tanúja az ünneplő
gyülekezet.
Az igehirdetés középpontjában
a jeruzsálemi sokaság nagy kérdésére adott péteri válasz volt: „Térjetek
meg, és merítkezzetek be valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek
ajándékát.” (ApCsel 2,38) Az ennek
az igének való engedelmesség minden ember számára a szükséges fordulópontot jelenti.
Az igehirdetés és bemerítés szolgálatát Huszta Csaba lelkipásztor végezte. Egyedül Istené a dicsőség
mindenért!
Hírmondó

2012. július 29–augusztus 5.
Bemerítés Szegeden – folytatás a címoldalról

Döntésre jutása a 2011-es tahi táborban történt, ahol az utolsó előtti napon volt egy mély beszélgetése az
egyik lelki vezetővel, aki a következő
igét adta a lánynak: „Szeresd azért az
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” Ez a
szakasz nagyon megfogta őt, ahogyan
az elkövetkező csoportbeszélgetések
is, és végül befogadta Jézust a szívébe.
Isten gondoskodását azóta is tapasztalja az életében, és erről másoknak is
bizonyságot tesz. Hiszi és vallja, hogy
Isten minden problémánál nagyobb,
és hogy „az Úr angyala tábort jár az őt
félők körül, és kiszabadítja őket”.
Kucsora Tamás katolikus családban
nőtt fel, szülei öt éve jutottak hitre. A
fiú viszont nem érezte otthon magát a
templomban. 2011-ben Kübekházán
részt vett egy angoltáborban, ahol egy
megrázó filmet, a „Krisztus életét” vetítették. A fiú ettől mélyen megrendült,
és az ezt követő előrehívásnál ő is kiment és döntést hozott Jézus mellett.
Letette bűneit, és ez megkönnyebbülést hozott neki. Tamás úgy érzi, Isten
az, aki biztonságot ad neki a világban,
és hiszi, hogy aki hű mindhalálig, elnyeri az élet koronáját.
Kovács Béla életében a változás egy
költözéssel kezdődött Szegedről
Kübekházára. Munkahelyén kapcsolatba került egy hívő fiatalemberrel,
aki bizonyságot tett neki hitéről, ami
felkeltette Béla figyelmét. Ezt követően
többször beszélgettek, és ezek olyan
beszélgetések voltak, amelyek megváltoztatták az életét, és végül elkezdett járni a baptista gyülekezetbe, ahol
a végső döntést – hogy elkötelezi magát Krisztus mellett – is meghozta. Azóta számtalan áldást tapasztalt meg az
életében, és azt kívánja, hogy mások is
tapasztalják meg, hogy Isten élő és ható, és csodálatosan gondoskodik a
benne bízókról.
Petróczi Tamás Budapesten, nem hívő családban nőtt fel. Életében nem találta az értelmet, és ennek megfelelően

állt hozzá tanulmányaihoz is, amelynek következtében nem sikerült a felvételije az ELTE-re, és végül kénytelen
volt Szegedre jönni, ami akkor hatalmas csapásnak tűnt számára. Itt, az
egyetemen ismerkedett meg a szegedi
gyülekezet egy tagjával, aki beszélt neki hitéről. Ez kiváncsisággal töltötte el,
mert bár a gimnáziumban voltak ismerősei, akik hívőknek vallották magukat, mégis hozzá hasonlóan éltek,
emiatt hiteltelenek voltak a szemében.
Ez alkalommal viszont úgy érezte, hitelességre talált. Végül 2011 augusztusában ment el először a gyülekezetbe,
amit aztán rendszeresen látogatott. Itt
Isten az igehirdetéseken keresztül
megszólította, és az életében bekövetkező válságok hatására elkötelezte
magát Jézus Krisztus mellett. Azóta
tudja, hogy Szegedre kerülése is Isten
tökéletes tervének része volt, amely áldások sorát hozta el életében.
Szász Krisztina hívő családban nőtt
fel, és emiatt úgy érezte, egyfajta elvárás felé az, hogy megtérjen. Ezért azt
kezdte mondani a környezetének,
hogy hitre jutott, miközben élte a régi
életét. A középiskolában a többiek sodorták magukkal, míg egy napon rádöbbent, hogy aki igazán meg van térve, az nem ilyen életet él. A kiskőrösi
ifjúsági konferencián egy roma fiú bizonyságtétele rádöbbentette, hogy milyen szerencsés is valójában, hogy hívő
környezetben élhet, és élnie kellene ezzel a lehetőséggel. Ennek ellenére az
előrehívásnál nem ment ki, viszont este, magányos bibliatanulmányozása és
imádkozása során meghozta döntését.
Igeverse, amelyből mindig erőt tud
meríteni, a következő: „Világosságom
és segítségem az Úr, kitől félnék?”
Ez a hat élet gyökeresen megváltozott, és bár különböző korúak, máshonnan jöttek, más utat jártak be, közös bennük, hogy tudják, kihez tartoznak. Dicsőség értük Istennek!
Borzási Timea
Szeged
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2012. július 29–augusztus 5.
Jó hír Moszkvából – folytatás a címoldalról
a főiskola diplomaosztójának. Nyelvi segítői
Ujváriné Szabó Anikó és
Kádár Ottó voltak. Kádár Ottó testvér számára ez a találkozás
személyes élményt is
jelentett, mert diákkorában tagja lehetett a
Moszkvai Központi
Baptista Gyülekezet
Énekkarának,
amit
Jevgenyij testvér vezetett akkoriban. A vendégcsapathoz tartozott
Oláh Gábor, Alekszej Vasziljevics Szmirnov, az orosz
még Ujvári Ferenc lelkibaptista egyház elnöke, Ujvári Ferenc és Jevgenyij
pásztor, akit igei szolSzemjonovics Goncserenko, a Logosz Egyházzenei
gálatokra kértek fel a
Főiskola vezetője, a háttérben Kádár Ottó (a
házigazdák a szerda
vendéglátók átveszik a magyar gyülekezeti
esti istentiszteleten és a
énekeskönyvet mint ajándékot)
Golgota Baptista GyüA két zenei szolgálattevő kapcso- lekezetben vasárnap délelőtt. Valamint
lata egészen messzi múltba nyúlik Oláh testvér igazi segítőtársa, Oláh
viszsza, amikor 1989-ben az Európai Gáborné.
Baptista Szövetség kongresszusát
Két jeles egyházi vezető fogadta
Budapesten rendezte. A következő a magyar vendégeket, Alekszej
személyes találkozásuk ismét egy eu- Vasziljevics Szmirnov, az Orosz Baprópai baptista rendezvényen valósult tista Egyház elnöke, valamint Peter
meg 2009-ben Amszterdamban, ahol a Valterovics Mitshkevich, a Moszkvai
Magyarországi Baptista Egyház Köz- Teológiai Szeminárium rektora, aki
ponti Énekkara és a moszkvai Logosz egyben a Moszkvai Golgota Baptista
Főiskola kórusa is szolgált. A moszk- Gyülekezet lelkipásztora.
vai kórus a hazafelé vezető úton megNyitott, baráti légkörben zajlottak
állt Budapesten, s két gyülekezetben is a beszélgetések, a találkozók, s nagy
adott hangversenyt. Azóta érlelődik a szeretetet, elfogadást, tiszteletet tamost megvalósult meghívás gondola- pasztalhattunk vendéglátó testvéreta. Nyári zenei kurzusukra hívták meg ink részéről.
vendégelőadóként Oláh Gábor testHisszük, hogy a megnyílt ajtók felvért. Oláh testvér a magyar baptista tárulkoznak, s még sok közös élményegyház zenetörténetéről tartott magas ben lehet részük a magyar és orosz
színvonalú előadást, valamint a főis- baptista testvéreknek a Krisztusban
kola karvezető hallgatóinak vezetett nyert egység erősödésében!
mesterkurzust. S díszvendége lehetett
Ujváriné Szabó Anikó

A kurzus végzős hallgatói és a tanári kar, az ülő sorban balról a második Peter
Valterovics Mitshkevich, a Moszkvai Teológiai Szeminárium rektora, a sorban
látható díszvendégként Oláh testvér
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Megkérdeztük
Opauszki György
szociális szaktitkárt

– Mik a legfontosabb feladatai a közeljövőben a szociális osztálynak?
– Első most feladataink meghatározása. Következő az igényfelmérés: mire van szükségük a gyülekezeteknek, alapítványoknak, lelkipásztoroknak a karitatív munkájuk
megalakításában.
– Melyek stratégiailag a legsürgetőbb feladatok?
– A szociális osztály bár még keresi a helyét, de egyik fő feladatomnak tekintem a szeretetintézmények
segítését. A második, hogy adjunk
választ az állam és a társadalom kihívásaira. Dolgozzuk ki és tegyük
nyilvánossá, ha kell, vitassuk meg
az egyház társadalmi szolgálatának
lehetséges irányát, lépcsőfokait! Az
egyház, s benne a gyülekezetek sok
tekintetben lemaradtak a szervezett
segítségnyújtás lehetőségéről. Ez
nem tragédia, mert „az irgalmas
samaritánust sem az állam küldte,
szabályozta, finanszírozta”.
– Kik a közvetlen munkatársaid?
– Elsődlegesen a szociális szektorban már régóta dolgozó elméleti
szakemberekre számítok, akikkel
kidolgoznánk a stratégiát, majd az
intézményvezetőkkel ezt átültetnénk a gyakorlatba.
– Milyen tervek vannak?
– Szívesen segítek gyülekezeteknek pályázatkeresés témájában,
mert ezek a források nagyon hamar
elénk tárulnak. Vannak jó lehetőségek az EU-s források kihasználásában, mert egyházunk céljaival
megegyeznek: szociális intézményfejlesztés, romafoglalkoztatás, bűnmegelőzés, családok megerősítése,
társadalmi felzárkóztatás stb.
Sokakat vonzana a munka, a
szolgálat lehetősége, de mindig
mérlegelni kell a lehetőségeket és a
teherbírást, ennek mérlegelésében is
segítenénk.
Szükségét látnám egy közép-,
sőt egy felsőfokú szociális végzettséget adó képzés szervezésének.
Fontos, hogy a jogszabályalkotásban részt vegyünk, mondjuk el a
véleményünket.
Már ez előtt többször felvetődött
a Baptista Szociális Módszertani
Központ alapításának kérdése, amit
nem vetettünk el.

behi31-32.qxd

7/19/2012

10:31 PM

Page 4

228 BÉKEHÍRNÖK

Felhívás
Gyülekezeti tudósítóinknak
Frissebb és folyamatosabb hírekkel és információkkal kívánjuk
szolgálni a Békehírnök olvasóit, ehhez szükség van arra, hogy kapcsolatba léphessünk a gyülekezetek tudósítóival, sajtófelelőseivel.
A sajtófelelős szolgálatának leírását e-mailen küldjük el azoknak,
akikhez még nem jutott el. Célunk, hogy a sajtófelelős a gyülekezet sajtóreferenseként is működjön. Ezeknek a testvéreknek
egy belső képzés után sajtóreferensi igazolványt állítunk ki,
amellyel segítjük a helyi gyülekezetnek a médiával való hivatalos
kapcsolatát. A híreket és információkat, valamint a sajtófelelős jelentkezését a továbbiakban a következő címre kérjük: sajtoszolgalat@baptist.hu.
Média- és kommunikációs
szakemberek
Keressük azokat a média- és
kommunikációs szakembereket és
erre a pályákra készülő fiatalokat,
akik egyházunk szélesedő kommunikációs és médiaszolgálatában készek segíteni tanácsaikkal vagy önkéntes munkájukkal. Keressük azokat, akik a következő területeken
szaktudással és gyakorlattal rendelkeznek, vagy ezeken a területeken folytatnak tanulmányokat: televízió, rádió, nyomtatott vagy
elektronikus média, újságírás, fotó,
videó, webfejlesztés, médiadesign,
reklám, médiafelület-értékesítés,
szponzoráció, marketing és PR,
protokoll és etikett, rendezvényszervezés, turizmus (idegenforgalom és vendéglátás).
Ha Isten bátorít arra, hogy tudásoddal és képességeddel segítsd az ő országának terjedését és
megerősödését, akkor szeretettel
várjuk jelentkezésedet és néhány
mondatos szakmai önéletrajzodat.
A rövid szakmai önéletrajz tartalmazza a következőket: személyes
adatok, gyülekezeti kapcsolat,
szakmai jellegű iskolai tanulmányok és képzések, gyakorlat vagy
munkatapasztalat, közéleti tevékenység. Leveledet a következő
e-mail címre várjuk: kommunikacio@baptist.hu.
Háló Gyula
MBE Kommunikációs Osztály

2012. július 29–augusztus 5.

A Baptista Teológiai Akadémia pótfelvételt hirdet
államilag finanszírozott képzéseire a 2012/2013-as tanévre. A képzések, az
egész életen át tartó tanulás jegyében, minden korosztály elõtt nyitottak.
Teológia alapképzési szakra (BA). mány iránt. A szakon okleveles teoA képzés során három specializáció vá- lógus (MA in Theology/Divinity)
lasztható:
szakképzettség szerezhető. A képzés
– gyülekezeti lelkipásztor: azoknak, ideje négy félév.
akik élethivatásként szeretnének
Kántor alapképzési szakra (BA)
klasszikus lelkipásztori feladatokat el- olyan érdeklődőket várunk, akik
látva szolgálni (igehirdetés, lelkigon- szakszerűen szeretnének részt venni
dozás, tanítás...);
az ének-zenei szolgálatban. A sza– missziói: azoknak, akik szeretné- kon kántor szakképzettség szereznek felkészülni a bibliakör-vezetői, if- hető. A képzés ideje hat félév. A szajúságvezetői, evangelizációs munka- kon belül választható képzési irány:
társi, misszionáriusi feladatok valame- ifjúsági zene (gospel).
lyikére is;
Jelentkezési határidő: 2012. augusz– szociális lelkigondozó: azoknak, tus 15.
akik szakszerűen szeretnének segítséA jelentkezési lap letölthető intézget nyújtani testi-lelki terhet hordozó ményünk honlapjáról (www.bta.hu),
embertársainknak.
vagy a Tanulmányi Hivataltól igéA szakon teológus szakképzettség nyelhető (cím: 1068 Budapest, Benszerezhető. A képzés ideje nyolc félév. czúr u. 31.; tel.: 06-1-342-7534/118
Teológia mesterképzési szakra vagy 06-20-886-0846; e-mail: tanul(MA). A képzésre azok jelentkezését manyi@bta.hu).
várjuk, akik már rendelkeznek dipDr. Almási Tibor
lomával, és érdeklődnek a hittudorektor

Misszió az Egészséges Közösségekért (MEK)

2012. július 16-án az MBE székházában újra találkozott a „baráti kör a
baptista romamisszióért”, hogy hálát
adjon Isten munkájáért, amit magyar,
cigány, amerikai testvérek szívében
végzett az elmúlt hónapokban.
Vendégeink voltak Durkó István
missziói igazgató és Ron Seck amerikai misszionárius testvérek. Találkozónk fő témája a MEK – Misszió az
Egészséges Közösségekért. Olyan
program elindításáról beszélgettünk,
melynek célja a testi, lelki, szellemi
egészség – egyéni és közösségi szinten. Hol szeretnénk elindítani a programot? Nehéz helyzetben lévő, főleg
romák által lakott településeken. A

program lényege: a Biblia igazságain
nyugvó, önkéntes munkásokkal dolgozó oktató-nevelő program, mely öttíz évre tervez, és a segélyezés helyett
a helyi, illetve személyes adottságokra helyezi a hangsúlyt (bővebben a
www.chenetwork.org honlapon).
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon,
öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy
életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn
10,10)
Szeretnénk ezt egyre inkább látni!
Kérjük a testvéreket, imádkozzanak
Isten országának terjedéséért, megerősödéséért! Testvéri szeretettel,
Csuhai József
lelkipásztor
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50 éves jubileum Ócsán

A képen balról jobbra az 50 évvel ezelőtti nevek szerint: Varga Erzsébet, Kánai Rebeka,
Ponyiczki Imre, Takács Zsuzsa, ifj. Kovács Géza, Pátkai Ágnes, Madarász Ida, Pátkai
Zoltán, Dudás Ida, Pátkai Béla, és aki a fényképet készítette, Varga János.
Középen ülve: Kovács Géza testvér, lelkipásztorunk
1962. június 22-én 23 fehérruhás
állt az ócsai imaház bemerítőmedencéje mellett izgatottan várva a pillanatot,
amikor alámerül a hullámsírba és jelképesen is halálba adja régi életét! 50
évvel ezelőtt történt, és most 2012. június 23–24-én összegyülekeztünk,
hogy hálát adjunk annak, Akit megillet a hála és a hódolat. Igaz, nyolc testvérünk már előrement, és a még 15
életben lévő közül is többen betegség
miatt távol maradtak. De a jelen lévő
11 meghitt légkörben számolt be
egyéni-családi életének sok évtizedes
eseményeiről és megtapasztalásairól.
Bemerítő lelkipásztorunk, Kovács Géza testvér jelenlétében könnyeinkkel
küszködve felidéztük azokat a szép és
örömteljes napokat. Énekeltük az akkori ébredési énekeket, melyek bűnbánatról, bűnbocsánatról és boldog re-

ménységünkről szóltak. Vasárnap, 23án meghallgattuk Géza bácsi mindig
fiatalos, életváltozásra felszólító igehirdetését, és utána kiálltunk a gyülekezet elé, bizonyságtételekkel, versekkel és énekekkel fejeztük ki hálánkat
az értünk is meghalt és feltámadott Úr
Jézus Krisztus iránt! Csodálatos időszak volt az ócsai gyülekezet életében,
hiszen nem csupán a 23 bemerített
testvér élete változott meg, hanem az
egész gyülekezeté. Sokan jöttek el és
vallották meg bűneiket, és mentek tovább megújult élettel. Kizendült az
evangélium jó híre az egész faluba, sőt
a környező gyülekezetekbe is. Ó bárcsak napjainkban is áthatná gyülekezeteinket és missziónkat a Szentlélek
átformáló és megújító ereje! „Isten élő
Lelke, jöjj, áldva szállj le ránk!”
Pátkai Béla

Gyermekbemutatások
Békéscsaba: Július 8-án Bálint Géza és felesége, Bálintné Száraz Nagy
Hedvig, első gyermeküket, a kis Péter
Gézát hozták el a gyülekezetbe az Úrnak és a gyülekezetnek való bemutatásra. A bemutatási istentiszteleten
Szűcs Benjámin Ottó testvér, gyülekezetünk lelkipásztora a 37. zsoltár
21–40. versei alapján az igaz ember
Úrban való örömét emelte ki.
A gyermekért imádkoztak a szülők és a lelkipásztor, majd Szűcs Melinda, lelkipásztorunk felesége igével,
Dési Vilmosné verssel, az énekkar pedig kedves énekekkel köszöntötte az
ünnepelteket.

Ócsa: Ifj. Nemeshegyi Zoltán és
felesége, Krisztina három gyermekükkel ültek a szószék és a gyülekezet elé, hogy Hunort bemutassák
a gyülekezetnek, és Isten áldását
kérjük életére.
Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor a
Példabeszédek 17,6-ot olvasta fel:
„Az öregek koronája az unokák, és a fiak
ékessége az atyák.” Röviden szólt arról, hogy Isten által lehetséges az,
hogy a különböző generációk büszkék legyenek egymásra. A szülők és
a lelkipásztor imádsága után az
énekkar énekelte az „Áldjad meg!”
kezdetű éneket.

Presbiter- és diakónusavatás Miskolcon
A miskolc-belvárosi gyülekezetben ez év június 10-én kerülhetett
sor az avatási istentiszteletre, amikor is Balog Árpád és Molnár István
testvérek presbiternek, Tóth Nándor
testvér pedig diakónusnak lett kirendelve. Istenünk kegyelmének a
munkája, hogy a gyülekezet felismerhette, az említett testvérek pedig
vállalták ezt a szép és felelősségteljes szolgálatot. Ezt megelőzően a vezetőség és a gyülekezet arra a meglátásra jutott, hogy egy elöljáró vagy
alkalmas a presbiteri, illetve diakónusi szolgálatra (két-három-négy
éves szolgálati ciklus betöltése
után), vagy elöljárói feladattal se
szabad megbízni. Ennek igazságát
érdemes végiggondolni, még ha elsőre ez az elv és gyakorlat meghökkentőnek tűnik is.
Az ünnepi alkalmon Balog Miklós lelkipásztor testvér igehirdetésében ismertette, milyen igei feltételek
megléte esetén tölthetőek be az említett tisztségek. Ezt követően Marosi
Nagy Lajos testvér vezetésével először a fogadalomtételre, majd a kézrátételes imádságra került sor. Örömünkre szolgált, hogy a Presbiteri
Tanács részéről Zentai Péter testvér, a
berettyóújfalui gyülekezetből Szatmári István testvér, a sajószentpéteri
gyülekezet részéről Pogonyi Mihály
testvér, a helyi gyülekezetből pedig
Berta István testvérünk köszöntötte
az avatottakat.
Molnár István
gyülekezetvezető
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Örök kárhozat: a büntetés,
amely valóban befolyásolja
a bûnözést?
Egy amerikai tanulmány szerzői
széles körű nemzetközi kutatásukat
követően állítják: a pokolra jutástól
való félelem jobban visszatartja az
embereket a bűnözéstől, mint a
mennybéli élet reménye.
Az Oregoni Egyetem kutatói 67
ország 26 évnyi bűnözési és vallási
adatait vizsgálták közel 150 ezer
emberre kiterjedően. A vallásosság
erősségének és annak bűnmegelőző
hatását illetően nem igazán találtak
kapcsolatot. Azonban amikor azt
elemezték, hogy a pokoltól való félelem vagy a mennybe jutás reménye befolyásolja-e a bűnözés mértékét, összefüggés mutatkozott. Azon
országokban, amelyekben a vallás a
büntetést hangsúlyozza és kárhozattal fenyeget, alacsonyabb a bűnözési ráta, míg azokban, amelyekben a jutalmazásra, a paradicsomi
örök életre kerül a hangsúly, gyakoribb a bűnözés.
Egy korábbi tanulmány során
hasonló következtetésre jutottak
érettségiző diákok körében. Azon
tanulók, akik inkább egy megbocsátó Isten kegyelmében bíztak,
hajlamosabbak voltak csalni, mint
azok, akik egy büntető Istenben
hittek.
Ezen felfedezések vitásak lehetnek, de az egyéni hit és a viselkedés
közötti kapcsolat megfejtése az első
fontos lépés lehet a társadalomtudósok számára ahhoz, hogy kibogozzák azon tényezők bonyolult és
összetett hálóját, amelyek az emberi viselkedést motiválják. (Forrás:
telegraph.co.uk)
A félelemtől való megszabadulás az evangélium lényegéhez tartozik, ahogy erről János apostol csodálatosan ír: „Abban lett teljessé a
szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A
szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a
félelem gyötrelemmel jár, aki pedig
fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” Viszont az evangélium nem
csupán valamitől akarja megszabadítani az embert, hanem valamire: a
krisztusi életre. Az evangélium a
szeretetmotiváltság erejét hirdeti a
félelemmotiváltsággal szemben.

2012. július 29–augusztus 5.

Káros szenvedélyek – Kötekedés
Fontoskodással szokott kezdődni, majd mások viselkedésének,
gyakori kifejezéseinek, mozdulatainak elemezgetésével folytatódni.
Végül a bírálgató minden apróságot szóvá tesz. Látszatra a „rend”
és a szakszerűség védelmében fáradozik roppant igyekezettel. Később
méltatlankodik, mivel sérelmei
vannak. Szabályokat gyárt, amiket
legtöbbször ő tör meg elsőként.
Minden felvetődő témában talál hibát, megnehezítve a közösség életét. Fokozatosan teszi önmagát elviselhetetlenné. Súlyos bonyodalmakat támaszt. Jobb érzésű, szelíd
emberek szemében valóságos rémkép, szinte már menekülnek előle.
Egyetlen kötekedő elhordozása súlyos teher, de ha körülfogják más
hasonló lelki alkatú emberek, a
gyülekezetben a baj drámai méreteket ölthet, és a sátán zsinagógájává
válhat (Jel 2,9).
A kötekedő nem tisztel, nem ismer el senkit, és semmit nem méltányol. A gyülekezetben senki semmit nem tesz jól. Csak önmagát helyezi előtérbe. „Tőle vár mindenki
mindent” – mondogatja gyakran. Ő
meg is teszi szívesen. Aztán rangsorolja a testvéreket, és természetesen az élre biggyeszti önmagát, behozhatatlan előnnyel. A kötekedő
soha nem hoz áldozatot a békesség
érdekében, képtelen bármiről lemondani, önmagát korlátozni. Jogot formál ahhoz, hogy mindent felülbíráljon. Ha olykor mégsem így
alakulnának a dolgok, taktikát változtat, és az apró hibákat szemezgetőből karmos ragadozóvá válik.
A jámbor hívő keresztyén egyetlen hőst ismer el, Jézus Krisztust, és
soha nem önmagát. Elfelejti saját
„nagy tetteit”, az Üdvözítő kegyelmi ajándékának tartja, ha bármi jót
tett volna egyáltalán. Hiszen a siker nem embernek tulajdonítható,
legkevésbé saját sikernek. Az ilyen
emberek legtöbbször semmi jó tettükre nem emlékeznek, és ha bárki
emlékezteti őket, szinte zavarba
jönnek. Elpirulnak az elismerésük
hallatán. Jézus Krisztus tanítványa
jól tudja, hogy az Úrtól van minden
eredmény. Értékeli és becsüli hívő
testvéreit, akik támogatták, a munkatársai voltak. Segítőinek tulajdonítja az elért eredményeket. Így tehát Isten népe között nem a kötekedő viselkedése az ideális, hanem a
szerény, a másokért élő hívő keresztyén magatartása az.

Az igazi változtatás, aminek
tényleg lenne komoly következménye – a saját életünk megváltoztatása, Jézus Krisztushoz igazítása –
tartsuk ezt követendő példának! A
krisztusivá változott élet feltűnően
eltér a kötekedéstől, a hibák keresgélésétől másokban. Álljon első helyen céljaink között ez! Tűnjön föl a
szemünkben, hogy Istennek minden gyermeke csodákra képes, és
még azt is jónak, szépnek találja,
ami inkább csupán jó szándék, és a
tökéletességhez csak közelít. Minden krisztusi hívő ember essen
térdre Pál apostollal önmaga bálványozása helyett, és rebegje: a bűnösök közül első vagyok én (1Tim
1,15).
A gyülekezetben belső tisztogatás miatt leállt egyszer egy lelkes
evangélista. Arra a kérdésre, hogy
miért nem megy olyan gyakran a
töretlen ugarra, egyszerűen így felelt: „Nem érek rá. Itthon kell maradnom az ügyeket intézni.”
A gyülekezet tökéletességét nem
elégedetlenkedéssel, akadékoskodással, szőrszálhasogatással, hanem
jó szándékú szeretettel építhetjük föl
önmagunkban és másokban is. Akinek megvan ez a képessége, az üdvösség felé mindig virágos réteken
halad, zarándoktársaival együtt fejlődik, és naponként erősödik lélekben. Gyülekezetéért többször mond
hálaimát, mint amennyiszer számolgatja a mások hibáit.
Szebeni Olivér
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Új baptista verseskönyv
Megjelent
Gerzsenyi
Sándor lelkipásztor-költő
legújabb verseskötete.
A Fölfelé a
hegyoldalon
című
könyv
kiadója a Jó
Pásztor Alapítvány. A szerző
a szőkepusztai konferencián dedikálta művét, amely zömmel eddig
még soha nem publikált írásokat
tartalmaz, verseket, de néhány különösen érdekes és értékes prózát is.
A tervezettnél nagyobbra sikerült, 272 oldalas, szép kiállítású
könyv bevezető kedvezményes ára
2000 Ft + postaköltség. Megrendelhető a Jó Pásztor Könyvterjesztésben, a 06-20/886-0712 telefonon,
vagy e-mailben: jopasztor@baptist.hu címen. Gyülekezeti terjesztők jelentkezését is várjuk, akik további kedvezményt kapnak.
Idézet az előszóból: „A Fölfelé a
hegyoldalon története a Jó Pásztorban megjelent legutóbbi, általunk
(kicsit Arany Jánosra utalva) Őszikéknek nevezett »ciklussal« kezdődött. A 80-hoz közeledő, sokat ta-

pasztalt lelkipásztor-költő szomorkásnak tűnő, de sokkal inkább a
»boldogság hazája« felé forduló,
mélységesen megragadó, őszinte,
hittel és reménnyel teljes strófái indítottak arra, hogy megkérjem, írjon, írjon és írjon – éjjel-nappal –,
no meg szedje össze soha nem publikált írásait – és állítson össze egy
új kötetet. Elkészült vele. Hála legyen érte a Mindenhatónak!
Biztos vagyok abban, hogy sok
áldást nyernek az olvasók a versekből, egyik-másik esetén a költő vidám vagy épp fanyar humorát élvezhetik. Bepillantást nyernek az
50-es évek egyházpolitikai útvesztőibe, és rádöbbennek, hogy a görbe tükör nem is annyira görbe, az
idősebbek pedig talán föl is ismernek egyeseket a »személyre szabott« versekben éppúgy, mint például a közgyűlési tudósításokban.
A kötet jó keresztmetszete annak a gazdag lelkipásztor-költői
pályának, amelyet Gerzsenyi Sándor bejárt.
Szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik örömöt lelnek az olvasásban.
Neki pedig további boldog, gazdag, munkás éveket kívánunk.”

Ausztriában ezentúl is zárva
tartanak vasárnap az üzletek.
Osztrák üzletemberek egy csoportja kezdeményezte, hogy – az
üzletek vasárnapi nyitva tartására
vonatkozó tiltó törvény ellenére –
legalább évi öt-hat vasárnapon legyen lehetőség a nyitva tartásra.
Az osztrák alkotmánybíróság elutasította a törvény elleni beadványt. A vasárnapi nyitva tartást
ellenzi az egyik vezető érdekképviseleti szervezet, valamint a keresztyén egyházak is.

Dr. Almási Mihály
lelkipásztor, felelős kiadó

Keresztyénüldözés fenyegetheti a nyugati világot. Az Osservatorio della Liberta Religiosa, a
vallásszabadságot világszerte figyelemmel kísérő szervezet nyitóülésén Baltimore érseke, William
E. Lori kijelentette: az Egyesült Államokban jelenleg az uralkodó
kultúra mellett immár a törvénykezés is veszélyezteti a vallásszabadságot. A szervezet vezetője,
Massimo Introvigne professzor arról beszélt, hogy ha nem történnek megfelelő lépések a vallásszabadság védelmében, akkor a
helyzet a nyugati világban is keresztyénellenes erőszakhoz vezethet. „Intoleranciával kezdődik,
ami kulturális jelenség; amikor
azután az intolerancia elterjed és
bevetté válik, egyes politikusok
erre hivatkozva diszkriminatív
törvényeket hoznak; a diszkrimináció eme légkörében pedig előfordulhat, hogy egyesek önbíráskodó
módon erőszakhoz folyamodnak,
hogy még inkább háttérbe szorítsák a keresztyénséget” – nyilatkozta Introvigne.
(Forrás: magyarkurir.hu)

„...az Úréi vagyunk.” Róma 14,8

Ezzel a címmel hirdettük meg zenés jótékonysági istentiszteletünket
a Hajdúböszörményi Baptista Imaházban június 10-én.
Karvezetőink, Tóth-Füstös Anita
Krisztina és Tóth Donát tanították be
az énekkarral az Urat dicsőítő énekeket, amelyeket Ráduly Emil írt. A
testvér, mint zeneszerző, városunkból indult. Az alkalmon műveinek
és feldolgozásainak éneklésével, Isten iránti mély hálával gondoltunk
mindig hűen szolgáló életére.

Hírek a nagyvilágból

Időskora és egészségi állapota miatt
ugyan nem tudott jelen lenni, de
szeretetteljes levelét a karvezető
testvér továbbította számunkra.
A gyülekezet az összegyűlő adományokkal egy Hajdúböszörményben élő kilencéves leukémiás kislány
gyógykezelését támogatta. Az ő életét is mennyei Atyánkra bízzuk, hiszen „Áldott az Úristen, Izrael Istene!
Egyedül ő tud csodákat tenni!” (Zsolt
72,18)
Tóth Adrienn

EU-s vallási csúcstalálkozót
tartottak július 12-én Brüsszelben. A keresztyén, muzulmán és
zsidó vallás, valamint a hindu és
bahá’i közösség több mint húsz
európai vezető képviselője gyűlt
össze Brüsszelben. A vezetők a
nemzedékek közötti szolidaritás
megerősítésének, valamint az
egyéb jelentős demográfiai kihívások kérdését vitatták meg. A bizottság elnöke, José Manuel Barroso
a nyilvános párbeszéd iránti elkötelezettség tanúsítására és a szolidaritás jelentőségének hangsúlyozására, bemutatására biztatta a
vallási vezetőket.
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A gondviselés éneke
Gondviselő jó Atyám vagy,
Ó, én édes Istenem!
Látom én, hogy minden elhagy
E világon, csak te nem!
Hozzád vágyom, benned élek,
Üdvöt mástól nem remélek.
Mint az alélt, bús virágra
Megújító harmatot;
Vérző szívem fájdalmára
Csak te hintesz balzsamot.
Könnyű sorsom terhe rajtam,
Ha imára nyílik ajkam.
Rám-rám derül ismeretlen
Utamon egy kis öröm;
Azt is a te véghetetlen
Jóságodnak köszönöm;
Hálakönnyem tündöklése
A te neved hirdetése.
Gyenge vagyok, lankadoznak
Buzgóságom szárnyai,
Bármily híven vágyakoznak
Színed elé szállani,
Ó, adj erőt, hogy míg élek,
Egyedül csak néked éljek!
Ó, add, hogyha majd bevégzem
E mulandó életet,
Lelkem tisztán és egészen
Légyen eggyé teveled!
El ne vonjon semmi többé,
Tied legyek mindörökké!
Lévay József
Énekeskönyvünk 295. énekét
Lévay József (1825–1918) költő, műfordító írta. Szemere Bertalan írnoka volt az 1848-as pozsonyi országgyűlésen. A forradalom alatt
végig Szemere mellett maradt,
csak Aradon váltak el. 1850-ig bujkált, majd Pestre utazott. Ekkoriban ismerkedett meg Arany Jánossal, akivel életre szóló barátságot
kötöttek, és ebben az időszakban
jelentek meg első versei is.
1852–1860 között Miskolcon a református gimnázium magyar–latin szakos tanára lett. Majd Borsod
vármegye alispánjaként szolgált.
Bár korának népszerű és elismert
művésze volt, mára elfeledte az
utókor.
Költészetére a keresetlen egyszerűség jellemző. Műfordítóként
Robert Burns verseit, Seneca műveit, két Moliere-darabot és néhány
Shakespeare-színművet fordított
magyarra.
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A gondviselés
A címbeli fogalom körülírás nélkül is legalább két személyre vonatkozik. Tudniillik csak úgy valósulhat
meg ez a legemberibb és tartós (nem
szüneteltethető!) cselekvési folyamat,
a gondviselés, ha van egy gondoskodó, és ha van egy (vagy akár több)
gondozást igénylő személy is. A
gondviselő (normális körülmények
között!) nem egy kijelölt vagy megfizetett személy, hanem magától értetődően, egy természetes módon örökül
kapott személynek a sorsát önként
fölvállaló jótét lélek. Ez a szívbe írt
törvény által foganatosított praxis, a
gondviselés, amelyet a lelkiismeret
folyamatosan, kihagyások nélkül támogat és felügyel! Emberek között a
gondviselés természetes módon magától kialakult, nemzedékekről nemzedékekre átszármazó és meg nem
szakadó láncolattá vált.
Annak ellenére, hogy ennek a
láncolatnak a fenntartását a szükségszerűség mellett a belső és a külső törvények is szorgalmazzák,
mégis a legnagyobb támadásokat, a
legszörnyűbb pusztításokat kellett
elszenvednie, számszerűen ki nem
fejezhető mértékben, a gondviselés
természetes menetének! Ezeket a károkat gyógyítgatni, reparálni szinte
elképzelhetetlen feladat!
A romlás kezdete már az ősidőkben tetten érhető. A bűnök sokféleségében ez a természetes jog és kötelesség is fokozatosan megromlott, és így
terjedt el a népek között. Amíg a gondoskodó és a gondozott között fennáll a természetes kapcsolat, vagyis
amíg az egyik fél nem érzi tehernek,
sőt még csak kötelességnek sem azt,
amit szíve szerint tesz, gyakorol, és a
másik fél sem a követelés, a neki kijáró juss érzetével fogadja el a vele tett
jót; addig a két fél között nincsen
semmi olyan ok, ami megzavarhatná
ennek a legáldásosabb kapcsolatnak
az összhangját. Amíg olyan ez a két
fél közötti kapcsolat, mint amilyen az
anya és a kisgyerek között fennáll,
vagyis amíg az anya örül, hogy teheti, amit tesz, a kisgyerek pedig örül,
hogy elfogadhatja azt, amit anyjától
kap, addig a tartozás és a követelés
legenyhébb árnyéka sem zavarja meg
ezt a természetes és közös örömet!
A gondviselés megbomlása
A gondviselés, mint cselekvési folyamat, belső és külső (de együttes)
okok miatt is megbomolhat. Emberi
vonatkozásban a gondozó és a gondozott is elkövethet olyan hibát,

amely miatt az addig jól működő
gyakorlat egyre döcögősebben folytatódik, vagy esetleg meg is szűnik. Ez
azonban nem lesz nyereség sem az
egyik, sem a másik félnek. A gondviselés ugyanis olyan lelki-szellemi
együttható kapcsolatszerkezet, amely
bár két részből áll, de egymás nélkül
működni nem képes. Az elszakadáskor, ha közös megállapodással,
nem pedig „roncsolásos” módon történik is meg, egy áldásos, sok örömet
nyújtó (nemcsak terhet jelentő)
együttműködés omlik össze! Természetesen az együttműködésnek van
egy olyan pontja, határa is, amikor a
gondoskodó gondozott, a gondozott
pedig gondoskodó lesz. Ez a váltás,
ugyancsak normális esetben, természetes okok következménye folytán
állhat be. Napjainknak nagy problémája, hogy ez a természetes átalakulás sok esetben egyáltalán nem valósul meg! A hajléktalanok ezrei tudnának erről sírva nyilatkozni, de nem
teszik, gyermekeik hűtlenségét szemérmesen nem akarják felfedni.
Ám az isteni gondviselés folyamatának megszakadásáról is fájdalmas taglejtéssel, rossz tapasztalatok
fölemlegetésével, és nem titkolt indulattal beszélnek sokszor a háborgó
emberek. De a próféták írásaiban, s
nemkülönben a közkedvelt zsoltárokban is, szinte széttárt kezekkel
hánytorgatják némelykor a várt és a
remélt segítség elmaradását. Ha pedig beleolvasunk a Siralmak könyvébe, amelyben világirodalmi szintű stílusban fogalmazódik meg a panasz, a
jajgatás, a csokorba szedett jeremiádok olyan sikolyokban csapnak a fülünkbe, hogy tántorgunk tőlük, és a
szinte siralomházi hangulatban megfájdul a fejünk. Habakuk fájdalma is
eget verő. Ezt a fájdalmas zajgást mi
emberek lecsillapítani nem tudjuk.
Nem találtak még fel olyan fájdalomcsillapító csodaszert, amelyet felkínálhatnánk a jajgató embereknek.
Ugyanis nem a jajgatást, a kiáltozást,
nem is a fájdalmat kellene megszüntetni, hanem az ezeket kiváltó okokat.
Ebben azonban maguk az emberek a
vétkesek, mert a bajok nem maguktól
termelődnek!
Egy példázat tanulsága
Megváltó Urunk elénk állít egyik
példázatában egy olyan bajszerző ifjút, aki saját magának köszönheti a
reá zúduló nyomorúságot. Nagyon is
figyelemre méltó, hogy a megsemmisítő nyomorból maga a nyomor veti

