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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. augusztus 12.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Bõvölködjetek a reménységben!

CVI. ÉVF. 33. SZÁM

Pihenjünk üdülõinkben!

Országos konferencia Tahiban – 2012. augusztus 19., vasárnap
Szeretettel várunk minden baptista testvért határon innen és túlról
ez évi országos konferenciánkra Tahi Táborba!
Evangéliumi üzenettel, változatos programokkal, különleges eseményekkel és lehetőségekkel várjuk
délelőtt fél tíz órától a testvéreket.
A nap témájának – „Bővölködjetek a reménységben!” – nem csupán
a nemrégen lezajlott Reménység

fesztivál ad aktualitást, hanem az
örök evangéliumi üzenet és az érzékelhető társadalmi várakozás is. Valami jót, valami újat, valami jobb jövőt remélünk, várunk.
Az Isten által megalapozott, szilárd jövőről és közösségünk egész
társadalmunknak hasznos értékeiből hallhatnak-láthatnak valamit
mindazok, akik eljönnek erre a napra Tahiba. Találkozzunk a hegyen!

Lénárddarócon szolgált a fóti fúvószenekar
„Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, hogy vigadozzunk és örüljünk ezen!”
Szeretnénk megosztani a kedves olvasókkal
a lénárddaróci gyülekezet örömét és megtapasztalását, amit átélhetett június 17-én a mi
Urunk hatalmas kegyelméből. Kis falunk
utcáin Istent dicsérő
dallamok futottak át.
Vendégünk volt a fóti
fúvószenekar és lelkipásztoruk, Filemon Zsolt.
A gyülekezet régi
nagy álma volt egy
olyan ünnepély megrendezése, ahol
lelkeink felüdülhetnek a zenei szolgálatok mellett. Ezen vágyunk teljessé válhatott, mikor a fótiak elfogadták meghívásunkat.
A 15 tagú zenekar délelőtt és délután is szolgált gyülekezetünkben.
A szolgálattevők mind fótiak voltak
egy vendég zenészt kivéve, aki Vácegresről érkezett. Kis imaházunk
délutánra megtelt érdeklődő vendé-

gekkel, akik azért jöttek, hogy meghallgathassák a fúvósokat és az Isten
üzenetét.
A falu számára külön meglepetés
volt a szabadtéri zenélés. Örömmel
hallgatták az emberek a felcsendülő
énekeket.
A zenekart vezette Geri Zsolt és
Nemeshegyi János, aki délelőtt az imaórai szolgálatot is végezte.
(Folytatás az utolsó oldalon)

A reménység olyan, mint
egy csillag. Nem látható
a ragyogó napfényben,
csak a megpróbáltatások
éjszakáján. (Charles
Haddon Spurgeon)

 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.

Magyarok vagyunk
Magyarok vagyunk, magyarok
maradunk, senki idegennek nem
kívánjuk kárát, senki idegennel
nincsen vesződésünk. Mindössze
a magunk hazáját kívánjuk megőrizni és megtartani magyarnak,
hogy fiaink és unokáink is élhessenek benne magyarul, s megélhessenek benne becsületes munka
árán. Tisztességgel és békességben, az Úristen rendelése szerint.
Wass Albert

behi33.qxd

8/2/2012

6:31 PM

Page 2

242 BÉKEHÍRNÖK

Különleges ajándék az
egész családnak

Augusztus 22–26-ig hazánk
egyik legszebb táján, a Balatonon,
Balatonszemesen várjuk mindazokat, akik reggel és este lelki felüdülésre, napközben a Balaton-parton
fizikai felfrissülésre keresnek alkalmat a nyár utolsó hetén.
Mindezt regisztráció és részvételi díj nélkül (akár mind az öt napra
jön vagy csak egyre). Szállásról
(kedvező, utószezoni áron) és ellátásról mindenki magának gondoskodik.
Amit viszont a szervezők kínálnak:
1. Reményteli üzenetek Gary
Cobb, Lakatos Péter, Fűtő Róbert,
Durkó István és Szeverényi János tolmácsolásában (reggel és este).
2. Dicsőítés Prazsák László vezetésével. BPA Gospel koncert szombaton.
3. Gyermek- és tiniprogram a
reggeli és esti alkalmak alatt.
4. Szemináriumok és missziós
kiállítások, bemutatók...

5. Napközben NET-Beach: izgalmas programok, remek kikapcsolódás a Balaton-parti szabadstrandon.
6. Esténként ifisátor.
7. ...és idén az egyedülálló felnőtteket is külön programokkal várjuk.

PROGRAMAJÁNLÓ
 Augusztus 19-én 18 órakor
az állami ünnepünk előestéjén
ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre várják az érdeklődőket
a Budai Református Egyházközség templomába (1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 3.). (Steinbach
József MEÖT-elnök és dr. Fischl Vilmos MEÖT-főtitkár)

2012. augusztus 12.

Hullámsír a Dunában
2012. július 1-jén Szentendrén a
Duna-parton szokatlan nagy csoportosulással találkozhattak azok,
akik az árhullám után visszahúzódó
folyóban kerestek fölüdülést a kánikulában.
A szentendrei gyülekezet vonult
ki sok-sok érdeklődő kíséretében a
Postás strandra, hogy tanúja lehessen három fiatal bemerítésének. Egy
hatalmas fűzfa lassan vándorló árnyékában hallgathattuk fiataljaink
énekeit, nyári angol gyermektáborunk amerikai tanítóinak (Calvary
Baptist Church, Bethlehem) bizonyságtételét, Szabó Márk fiatal testvérünk igehirdetését. A vak Bartimeus
történetén keresztül (Mk 10,46–52)
arról szólt, hogy a mai, hiper-szuper, szinte túlképzett embernek is
életbevágóan szüksége van Jézus
Krisztusra.
A hitvalló bizonyságtételek után
a népes gyülekezet egy része levonult a szikkadó iszapon
a partra, a többiek föntről, a pázsitról nézték,
amint Dani Zsolt lelkipásztorunk bemeríti a
három új testvért.
A képen Dani Zsolt
előtt balról jobbra: Nagy
Enikő keresztyén családban nőtt fel. Egy ifjúsági táborban tért
meg. A legutóbbi szentendrei bemerítésen jutott el odáig, hogy végleg letehette életét az
Úr Jézus kezébe, aki
egy új élettel ajándékozta meg. Testvére,
Lilla szívét először egy
bemerítésen érintette
meg az ige, majd egy

budapesti koncerten szólt hozzá Isten. Ő is Enikővel együtt hozta meg
végleges döntését Jézus mellett. Ekkor hullottak le róla bűnei, és vált
szabaddá. Csereklye Gergőt egy magnós szolgálaton keresztül szólította
meg Isten. Hívő szülők gyermekeként neki is rendezni kellett életét,
és meg kellett hozni az örök életre
szóló döntést.
A bemerítést követően e három
fiatalért hitben előttük járó fiatal
testvérek imádkoztak és kértek áldást életükre, majd lelkipásztorunk
személyre szabott könyvajándékot
adott át a gyülekezet nevében.
Az ünnepi istentisztelet után közös bográcsos ebéd adott alkalmat a
testvéri közösség ápolására.
Hálásak vagyunk Istennek azért,
mert az ő kegyelméből gyülekezetünk üdvözülőkkel gyarapodik.
Antal László

Új gyülekezetek konferenciája
Örvendetes tény, hogy az elmúlt
két évtizedben sok új gyülekezet alakult az ország különböző részein. A
közösségünkön belül működő Gyülekezetplántáló Szolgálat segíti ezeknek
a gyülekezeteknek az integrálódását a
szövetségbe. Az elmúlt években szinte minden közgyűlésen örülhettünk
annak, hogy új gyülekezetek csatlakoztak a magyarországi baptista szövetséghez. Ez évben június 30-án
Bicskén került megszervezésre az új
gyülekezetek konferenciája mintegy
200 résztvevővel. A színes és egyben
komoly lelki program részeként a
magyar lelkipásztorok és plántálók
mellett külföldi vendégek is szolgál-

tak, akik Lengyelországból, Spanyolországból és Angliából érkeztek. Valamennyien az ECMI szervezet képviselői voltak, akikkel már évek óta
szoros testvéri kapcsolatokat ápolunk. A konferenciát megelőző napon
a székházunkban Papp János egyházelnök, Durkó István missziói igazgató
és dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár fogadta a vendégeket, és a jövőbeni együttműködési lehetőségekről
folyt a tárgyalás. A cél, hogy újabb városokban, városrészekben alakulhassanak gyülekezetek, és így Isten országa növekedjen.
Gyülekezetplántáló Bizottság
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„Akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet
szereznek maguknak...”

Folytatja az apostol: „és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére” (1Tim 3,13).
Géczy Ferenc testvért, a Selypi
Baptista Gyülekezet presbiterét július 1-jén köszöntötte Szlepák Lajos
testvér, aki lelkipásztora volt –
1984–2003 –, ünnepélyes keretek
közt 70. születésnapja alkalmából.
Testvérünk 35 esztendeje szolgál a
kis gyülekezet örömére, megelégedésére. Úgymond mindenese a gyülekezetnek: vezetője, harmonistája,
pénztárosa, gondnoka. Tíz éve történt presbiterré avatása. Lőrinciselyp városban közismert személyi-

ség, sőt néhány éve a környező falvakban, városokban is örömmel veszik megjelenését, amikor iskolákba,
intézményekbe hordja és osztja a
Bibliákat.
Bár egészségi állapota az utóbbi
időben gyengült, ennek ellenére még
mindig fiatalos lendülettel és intenzíven végzi sokrétű szolgálatát. A kis
gyülekezetben 70 éves kora ellenére
szinte a fiatalabb korosztályt képviseli. Szolgálatában hűséges felesége
hasznos társ, aki minden missziós törekvésében támogató szeretettel áll
mellette és maga is tevékenyen veszi
ki részét a feladatokból.
Az ő missziós szolgálatának gyümölcseként a közelmúltban növekedett a gyülekezet egy fiatal, jó erőben lévő és teherbírónak mondható
taggal. Ez a jövőre nézve reménységgel tölti el úgy a gyülekezetet,
mint presbiter testvérünket: a miszszió folyamataiban képes megújulni,
sőt tovább fejlődni.
Áldja meg Urunk e kis nyájat továbbra is presbiterével együtt országának dicsőségére!
Szlepák Lajos
nyugalmazott lelkipásztor

Köszönet Aszódról
2012. április 15-én került sor belső adósságunk nincs. Az így (féAszódon a Petőfi u. 46. szám alatti lig már) elkészült épületet 2012. júligyülekezeti ház udvarán az új ima- us 22-én vette birtokba gyülekezeházépület alapkövének letételére. tünk. Terveink szerint a nyár folyaGyülekezetünk évek óta készült már mán továbbra is új épületünkben
erre. Egyrészt azért, mert régi épüle- tartjuk alkalmainkat. A nyáron erre
tünk állaga az évek során nagymér- utazó érdeklődő testvéreinket szeretékben romlott, másrészt mert a tettel hívjuk, hogy tekintsék meg
gyülekezet létszámbeli növekedése épülő imaházunkat!
igen szűkössé tette a 44 székes, lakóUrbán Gedeon
házból két szoba összenyitásával kilelkipásztor
alakított imatermünket. Hálásak vagyunk Istennek az
építkezés
lehetőségéért!
Baptista közösségünknek
pedig köszönjük azt a szeretetteljes támogatást, amely a
húsvéti célgyűjtés alkalmával megnyilvánult irányunkban. Köszönjük a testvéreknek, hogy az összesen
3 815 010 Ft-os céladományukkal hozzájárultak ahhoz, hogy amikor július végén szerkezetkészen, nyílászárókkal és a homlokzat
színezésével befejeződött az
építkezés első üteme, azt
Mészáros Kornél főtitkár és Urbán Gedeon
úgy fejezhettük be, hogy
lelkipásztor az alapkőletételen
sem külső – banki –, sem

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 előtt nyitottak.
Te o l ó g i a
alapképzési
szakra (BA). A
képzés
során
három specializáció választható:
– gyülekezeti
lelkipásztor:
azoknak, akik
élethivatásként
szeretnének klasszikus lelkipásztori
feladatokat ellátva szolgálni (igehirdetés, lelkigondozás, tanítás...);
– missziói: azoknak, akik szeretnének felkészülni a bibliakör-vezetői, ifjúságvezetői, evangelizációs
munkatársi, misszionáriusi feladatok valamelyikére is;
– szociális lelkigondozó: azoknak,
akik szakszerűen szeretnének segítséget nyújtani testi-lelki terhet hordozó embertársainknak.
A szakon teológus szakképzettség szerezhető. A képzés ideje nyolc
félév.
Teológia mesterképzési szakra
(MA). A képzésre azok jelentkezését
várjuk, akik már rendelkeznek diplomával, és érdeklődnek a hittudomány iránt. A szakon okleveles teológus (MA in Theology/Divinity)
szakképzettség szerezhető. A képzés ideje négy félév.
Kántor alapképzési szakra (BA)
olyan érdeklődőket várunk, akik
szakszerűen szeretnének részt venni az ének-zenei szolgálatban. A szakon kántor szakképzettség szerezhető. A képzés ideje hat félév. A szakon belül választható képzési irány:
ifjúsági zene (gospel).
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 15.
A jelentkezési lap intézményünk honlapjáról (www.bta.hu)
letölthető, vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 31.; tel.: 06-1342-7534/118 vagy 06-20-886-0846;
e-mail: tanulmanyi@bta.hu).
Dr. Almási Tibor
rektor
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Könyvajánló
Frittmann Lászlóné
Tanítási segédanyagok vasárnapi
iskolai tanítók részére
Szeretettel ajánlom a most megjelent kézikönyv első kötetét a vasárnapi iskolai és baptista hittant tanító testvéreimnek. A tananyag felöleli az ószövetségi és újszövetségi
ismeretek minden fontos elemét, beleértve a Biblia költői és bölcseleti
könyveit is. Részletes tantervet, követelményrendszert, kidolgozott
tanmenetet kínálunk nyolc évre. A
tizenévesek tantervébe egyháztörténeti anyagot is felvettünk, amely
baptista és magyar vonatkozású ismereteket tartalmaz. Módszertani
kérdésekkel és óravázlatmintákkal
bővítettük az anyagot. Az volt a tervünk, hogy az a gyermek, aki nyolc
éven keresztül látogatja a vasárnapi
iskolát vagy a baptista hittanórákat,
átfogó ismereteket szerezzen a Bibliáról. Minden fontos eseményről,
személyről és igei üzenetről legalább egyszer tanuljon! Az Úr Jézus
megváltó munkájáról évente több
órában tanítunk az ünnepekkel
kapcsolatban. A gyermekeket érintő
mindennapi kérdéseket a bölcseleti
irodalom tanítása kapcsán tárgyaljuk. A tananyagot több évtizedes vasárnapi iskolai munkám és egy
evangéliumi gyermekműsor beszélgetési anyaga alapján válogattuk ki.
A kézikönyv első kötetét Urbán Gedeon lelkipásztor és Ujváriné Szabó
Anikó IBM-igazgató ajánlása vezeti
be. 136 oldal, 2750 Ft.
Megrendelhető a szerzőnél
(frittmannlaszlone@gmail.com, 0620-886-0372 baptifonon). Kapható a
tahi könyvvásáron és a keresztyén
könyvesboltokban.
Frittmann Lászlóné

 A világ egy iskola, és az élet az
egyetlen valódi tanító. Számtalan tapasztalatot kínál, és ha a tapasztalatok
egyedül bölcsebbé tehetnének, az idős
emberek mind boldog, megvilágosodott
mesterek lennének. De a tapasztalatban
el van rejtve a lecke. (D. M.)
 Amit meg kell tanulnunk, az mindig ott van a szemünk előtt, csak alázatosan és figyelmesen körül kell néznünk,
hogy meglássuk, mit akar tőlünk az
Isten, és melyik a legjobb lépés, amit a
következő pillanatban tehetünk. (P. C.)

2012. augusztus 12.

Mi és a szülõk
Az 1Móz 2,24-ben leírtakat idézi Jézus a Mt 19,5-ben, azaz bibliai alapja
van két fiatal – egy férfi és egy nő – új
élete szülők nélküli megvalósulásának
új helyen, új körülmények között.
Ismereteink szerint nem volt ez
mindig így: a vándorló népeknél
együtt maradtak a nemzetségekben a
nemzedékek – egyenesen bűn volt
„idegen feleséget” venni –, ha viszont
távozni kellett, annak isteni küldetéstartalma volt: „Menj el a te földedről, rokonságod közül és atyád házából!” (1Móz
12,1–2)
Negyven éve, 1968-ban a diáklázadásokkal induló, majd a hippimozgalommal folytatódó, politikai mozgalomba torkolló változások, a szexuális
szabadság, illetve szabadosság meghirdetése alapjaiban rendítették meg a
házasság addig biztosnak hitt intézményét. A mozgalmak bölcsője Franciaország, Dánia, Hollandia volt, hozzánk a 70-es évek végén, 80-as évek
elején – akkori divatos szóval élve –
„gyűrűzött” be a változás. Az 1980-as
népszámláláskor, kérdezőbiztosként
találkoztam olyan lakásbérlőkkel – fiatal férfi és lány –, akik az adminisztrációs kényszer hatására szembesültek
először azzal a ténnyel, hogy meg kellett határozniuk helyzetüket, kapcsolatukat: nem házasok, nem élettársak –
egyezkedésünk után az jött ki, hogy
„közös bérlőknek” írtam be őket.
(Megjegyzendő, az élettárs fogalmának jelentése más volt régen és más
ma – édesapám még ezen a néven
imádkozott édesanyámért.)
Maradjunk inkább a hagyományos, Isten szerinti házasságkötés utáni szülői és rokoni kapcsolatok elemzésénél!
A néprajzzal, népszokásokkal foglalkozó szakirodalom egyik kiváló tudósa, van Gennep mondja: „az emberi
élet egyik stádiumából a másikba való
átmenetelt meghatározott ceremóniák
szerint hajtják végre, melyek három fő
részből állnak:
1. fázis: a régebbi állapotból való
kilépés
2. fázis: átmeneti állapot (a kettő
közötti lebegés)
3. fázis: az új állapotba való befogadás.”
Hont Ferenc magyar néprajzkutató
tudós az élet főbb állomásaihoz kapcsolódó szokásokat „életszínjátéknak”
nevezte.
Néhány közmondás a párválasztás
társadalmi hátteréről: „Suba subához,
guba gubához!” „Nézd meg az anyját,
vedd el a lányát!”

A pénz, a vagyon uralma régen –
de ma is döntő jelentőségű.
Szegény-gazdag ellentét, rokonok
közötti házasodás, hogy a föld egyben
maradjon stb. Szakkifejezések: „móring” – jegyajándék, amit az eljegyzéskor kapott a lány, „kelengye”,
„staffirung” – amit a lánnyal adnak
házasságkötéskor. Az említett színjátékban a „kérőnek”, „vőfélynek”,
„násznagynak” mint külső személynek kiemelkedő szerep jutott.
„Lakodalom” vagy „menyegző”
sokszor kérdés, még a hívő családoknál is. Ha a leány költözött a fiús házhoz: szomorú búcsúzás, örömteli találkozás a fiú szüleivel (mit hozott a
házhoz?), anyós-meny viszony. Ha a
fiú, kemény munka várt rá, sokszor
megaláztatás, a vezető szerep továbbra is az apósé maradt. Illett a rokonoknak megköszönni a nászajándékokat. Hasznos volt, ha a két szülő és
a rokonság jóban voltak egymással:
közös munkára, úgynevezett „kalákára” nyílt ilyen módon lehetőség
aratás, cséplés, egyéb mezőgazdasági
munkák idején, majd az önállósodás
után közös házépítés is szóba jöhetett.
Az új házasok általában a többnemzedékes, hosszú parasztházak utcára
néző részébe költöztek be, az idősebbek mindig hátrébb egy résszel, az
öregeknek sokszor már csak az istállóban jutott hely, egészen addig, amíg
teljesen feleslegesekké váltak. Megrázó, igaz történet olvasható erről a folyamatról Sántha Ferenc Sokan voltunk című novellájában. Ismert történet az is, amikor az unoka faragja a
fatányért: „Apám, ez a tied lesz, majd
akkor eszel ebből, ha reszket a kezed,
mint a nagyapáé.” Fontos szerepet
szántak a jövendő gyermekek nevelésében a keresztszülők intézményének: bérmálás, konfirmálás, további
anyagi támogatás (sajnos egyre kevesebb lelki támasz).
Ez a leírás néprajzi szempontból a
hagyományos, magyar paraszti életformára volt jellemző, a városi élet ez
irányú feldolgozása még nem egészen
teljes, várat magára. Ha majd rátérünk
közösségünk városi gyülekezeteinek
ifjú házas-szülők kapcsolatára, a faluváros különbsége jól tetten érhető, de
az említett három fázis itt is érvényes.
A falusi gyülekezetekben oldottabb, melegebb a légkör: mindenki
ismeri egymást, a befogadás könynyebben megy. A szülők gyermekeikben az új generációt tisztelik, akik
az Úr ügyét viszik tovább. A fiatal
pár feladata pedig az, hogy ennek az
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elvárásnak eleget téve beilleszkedjenek a gyülekezet rendjébe egyidejűleg a családi hagyományok ápolásával. Melyek ezek?
– a közös bibliaolvasás, családi
áhítat
– a fiatalasszonynak is meg kellett tanulnia szombaton elkészíteni a
vasárnapi ebédet
– vendégfogadás, beteglátogatás,
imaház-takarítás
– a női körben való munka:
például tésztakészítés a szeretetházak és teológiai szeminárium részére stb.
A fiatalember lassan betekintést
nyerhet a gyülekezet anyagi ügyeinek intézésébe, fizikai munkával segíthet különböző javításokban, tüzelőbeszerzésben stb. A lelki munkában először imaóra-vezetéssel
bízzák meg, később, alkalmanként
istentiszteleten is szolgálhat.
Városban a lakásviszonyok miatt
(albérlet, munkásszállás) nehezebb a
beilleszkedés. Ha vidékről kerültek
fel a fiatalok, gyakran hazautaznak,
a gyülekezet nagyobb létszáma miatt tartózkodóbb a légkör, nehezebben megy az ismerkedés. Más a
helyzet, ha a gyülekezetben nőttek
fel, akkor viszont a szűk lakásviszonyok miatt adódhatnak esetleges
konfliktusok a fiatalok és a szülők,
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illetve a még otthon lévő családtagok
között.
Mindkét fél engedékenysége, hívő
lelkülete kell a békesség megőrzéséhez, az okos alkalmazkodáshoz, a
tisztességes leváláshoz.
Falun és városon is kezdetben rászorulnak a fiatal házasok a szülők, a
rokonok, sőt egyes sürgős esetben a
gyülekezet anyagi támogatására,
adott lehetőségen belül. Nekik kell
dönteniük, mikor mennyit fogadnak
el ebből a későbbi esetleges problémák elkerülése miatt. Gyülekezeteink
rokoni kapcsolathálózata a jelenkor
fontos problémája: félig tréfás kérdés:
„Mondd meg, ki vagy!” – majd tíz
perc múlva én mondom meg, milyen
fokon vagyunk rokonságban!
Gyermekkori álmom: egy óriási,
nagy házban együtt élni összes rokonommal. Ma már tudom, jó, hogy ez
a családi-rokoni alakzat ilyen formában nem jött, nem jöhet létre. Mindenkinek saját családot kell alapítania, saját családját kell szeretnie elsősorban, egymás szeretete – benne a
rokonsággal kiépített szeretetteljes
kapcsolat – csak így lehet hiteles és
valóságos.
Igei alapja: „én és az én házam népe
az Urat szolgáljuk!” (Józs 24,15b)
Nagy Sándor

Pilisi lány a muszlim világban
– mint misszionárius, de most Bekölcén
Kedves ünnepélyes alkalmunk
volt július 29-én az ózdi körzetben
Bekölcén a lénárddaróci, ózdi testvérek, valamint több falubeli részvételével. Olvashattunk korábban Keszeg Zsuzsiról „Pilisi lány a muszlim
világban” cím alatt a Békehírnökben,
gondolom, több testvéremnek felkeltette érdeklődését, hogy éppen
egy gyenge fiatal lányt szólít meg az
Úr missziós szolgálatra erre a nem
veszélytelen területre. Most éppen
itthon van egy kis szabadságon, és
meghívtuk nagy szeretettel és érdeklődéssel, hogy halljunk hírt erről
a különleges szolgálatról. Beszámolója lenyűgöző volt. Elhagyta biztos
anyagi hátterét, kényelmes otthonát,
engedve a hívó szónak elkezdett lépéseket tenni ebben az ügyben, életét, biztonságát kockáztatva. Nem
volt egyszerű és könnyű, de már két
éve Jordániában van.
Első és legfontosabb dolga megtanulni a nyelvet, ami szintén nem
könnyű, de Aki elhívta, erről is tudott és ebben is segít.

Most még itthon van, de csak augusztus végéig. Ahová meghívják,
szívesen elmegy és beszámol ottani
életéről, missziós szolgálatáról.
„Nagy ereje van a szentek buzgóságos
könyörgésének...” Szolgáljon bátorításul ez a cikk testvéreink felé, akik
szívükön viselik missziós lehetőségeinket!
Sorakozzunk mögé imatámogatásainkkal, és akit indít a Lélek, és
megteheti, anyagi támogatásunkkal
is! Így aztán mi is részt veszünk a
muszlimok közötti misszióban.
Ha majd ott leszünk a dicsőségben, egyik legnagyobb örömünk az
lesz, ha a Dicsőség Ura, drága Üdvözítőnk mutat rá azokra a gyümölcsökre, melyeket szent neve dicsőségére teremtünk.
Zsuzsi elérhetőségei: 06 /20/
886-8442, zsuzsi.keszeg@gmail.com.
Támogatást, felajánlást a 1177368352251142-es OTP-s számlaszámon
tud fogadni.
Farkasné Almási Erzsébet

Könyvajánló
Salyámosi Éva
Az ítélet: felmentés!
Megjelent
Salyámosy Éva
könyve, mely
augusztus 19én
Tahiban
már megvásárolható. Ismerve szolgálatait,
munkásságát,
sokan biztatták erre, hiszen
szavai egyszerűségével, személyes tanúságtevésével közel
tudja hozni az Úr útjait olvasóihoz, hallgatóihoz.
Könyve megtéréséről szól, a
megelőző időről és a követő
évekről.
Azt tapasztalta, hogy mindenkinek nagyon fontos a lélek a
megtérésig, de utána már kevesen foglalkoznak vele. Éva ezért
írta le hiteles és izgalmas történetét, harcait, bukásait, felállásait,
örömeit és bánatait az Úr útján.
Ezzel baráti kezet nyújt mindenkinek, akinek szüksége van e
téren, vagy „nincs embere”.
Vallja, hogy hazánk felemelkedésében is mindenkinek azt
kell megtennie a saját helyén,
amire Isten neki lehetőséget ad.
Ő megírta és kiadta ezt a könyvet, a többi már az olvasó dolga.
Örömmel megy el minden
gyülekezetbe, ahová csak meghívják, és beszél életútjáról, viszi
a
könyveket.
Elérhetősége:
eva.salyamosy@gmail.com. Itt
lehet rendelni is. A könyvből 200
db jut el ingyenesen a missziókhoz, börtönökbe, kórházakba,
idősotthonokba, külföldre...
Éva tervei szerint egyes kormánytagok is részesülnek tiszteletpéldányban, hogy láthassák
egyházunk szerepét és törekvését, de leginkább Isten kegyelmét
hazánkon.
Ajánlja minden hívőnek, fiatalnak és idősnek, aki szívesen
fogadja a tanúságtevőket, a meg
nem térteknek, az érdeklődőknek, akikért imádkozunk, hogy
az Úr útjait olvasva csendes
magányukban ők is megszólíthatók legyenek.
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Az életrõl
Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek
ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de
ez az egyetlen igazság, melyet
minden következménnyel megismertem.

Senki nem ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd, a bika, s nem
szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát embermódra és az emberek között
kell élned.
Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van:
nem ártani az embereknek. Ha
megkísérled – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek.
Néha csak azzal, hogy nem
hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem
mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy
nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál: „Igen, igen!”
Egy életen át, következetesen,
nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan és
mellveregetve tiltakozni ellene.
Márai Sándor

2012. augusztus 12.

Káros szenvedélyek: szószátyárság
„Némelyek elfordultak... és üres fecsegésre adták magukat” (1Tim 1,6)
Rossz szokása van az önmaga
szemében roppant fontos embernek, aki szinte úgy érzi, mintha „az
utolsó szó jogán” megszólalva perdöntő közlendőjét feltétlenül el kellene mondania. Talán a gyülekezetben, talán magányát megosztó társának, vagy a vonaton, a buszon,
akárhol az első „szerencsés embernek”, akivel éppen összefutott, kezd
beszélni, aztán mondja vége-hossza
nélkül. Úgy érezzük, talán lélegzetet sem vesz a mondatok között,
egyfolytában mondja. Hosszú negyedórák után a hallgató véletlenül
szóhoz jutva annyit szól: „Nocsak!”
Ő ettől szárnyakat kap, és még lendületesebben mondja tovább. Tartalmát tekintve sokszor ismétli
ugyanazt. Néha egy-egy részlettel
kiszínezi, bár a lényeg szinte mindig fedve marad. A volt sorkatonák
a szolgálati élményeiket, a nők első
gyermekük születését mesélik. Esetleg a Mézga család történetét követve sopánkodnak saját Pisti-szindrómájuk fölött.
Közös a beszédükben, bárki
mondja: „Na, még ezt elmondom...”
Ha megjelennek bárhol, feltétlenül ők viszik a szót.
Más szavába belevágnak, de elnézést soha nem kérnek.
Meg vannak győződve arról,
hogy ők a koruk vagy más „érdemeik” alapján feltétlenül figyelmet érdemelnek. Nagy próba a figyelés
annak, aki az epizódot már tucatszor hallgatja.
Elmondásaik tartalma teljesen
független a valóságtól. Esetleg tévednek, vagy a témát kitalálják
(konfabulálnak) hetet-havat összehordva. Nincs önkritikájuk, de szavaikból bőven telik az öndicsőítésre.
Úgy élnek vissza mások türelmével, hogy rá sem gondolnak, hogy
lehetnének tapintatosabbak és önmérséklőbbek.
Kényszeres beszédük lehet kóros
tünet. Ha ez így van, kísérje ezt a leírásunkat kéretlenül is megértés,
szánalom!
A szűnni nem akaró szóáradattól
bölcs Salamon óvja az embereket:
„A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés” (Péld 10,19). Pál apostol pedig
közbenjárói imára kéri az efézusi
gyülekezetet: „hogy adassék nekem az
ige, ha szóra nyitom a számat...” (Ef
6,19). Mert a szavak súlya, ereje, ér-

téke és hitele nem mennyiségi, hanem tartalmi jellegű.
A helyzet áradó magyarázatával
kevesebbre jutunk, mint szavak nélkül. Az önigazolást a bőbeszédűség
leplezi ugyan, de a hibákat, bűnöket, mulasztásokat üres szavainkkal
akarjuk pótolni. A bölcs elkerüli és
megelőzi a bajt. A jó eredményt késlelteti a fecsegő, elősegíti, aki keveset mond, de mindig igazat. Több
megértéssel, empátiával nemcsak
meggyőzni, hanem segíteni is bírjuk
társainkat. Attól sem kell félnünk,
ha fejtegetésünk után mást ünnepelnek, a bölcsek köve birtoklásáért nekik tapsolnak. Isten képes javunkra
fordítani még azt is, amit rólunk a
fecsegők terjesztenek.
Szebeni Olivér
Még néhány gondolat
A beszéd sokrétű funkciót tölt
be: ezzel határozzuk meg magunkat, ezzel közlünk gondolatokat, ezzel lépünk másokkal kapcsolatba.
„Megvan az ideje a hallgatásnak, és
megvan az ideje a beszédnek.” (Préd
3,7)
„Lódítás, pletyka, rágalom. Mi a
különbség? Természetesen a szándék. A hazugság negatív erkölcsi
súlyát a rosszindulatú indíték adja
meg. A haszonszerzés, a másik ember félrevezetése, »hamuba buktatása«, vagy egy harmadik hitelének a
tönkretétele. Ez utóbbi hazugságot
nevezzük rágalomnak. A rágalom
persze nemcsak egyénre, de bármilyen intézményre, csoportra, közösségre vonatkozhat. A lódítás és rágalom között ficánkol a pletyka. A
lódítás játékos. A hazugság gonosz.
A pletyka még nem döntötte el,
hogy milyen akar lenni...” (Popper
Péter)
„A jó ember szíve jó kincséből hozza
elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból
hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lk
6,45)
„...a gyermek lassabb artikulációs és beszédtempója felnőttkorra
gyorsul, majd időskorra, kisebb
mértékben ugyan, de újra lassul...
Legnehezebb nyelvileg megfogalmazni mondandónkat, ez a fogalmi
szinten megjelenő bizonytalanságokban érhető tetten. Viszonylag
sok gondot okoz hozzárendelni a
megfelelő nyelvi formát, ez okozza
a nyelvi tervezés szintjén megfigyelhető megakadásjelenségeket.”
(Menyhárt Krisztina)
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Amire a természet tanít – Botanika a Bibliában

Szúrós ördögcérna
(Lycium europaeum L.)

„A filiszteusok összevonták seregeiket a
harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze,
és tábort ütöttek Szókó és Azéká között
Efesz-Dammímnál.” (1Sám 17,1)
A mediterrán térségben igen elterjedt cserje, amely helyenként olyan tömegben borította a területet, hogy települések is átvették a növény nevét.
Például a júdeai dombok nyugati lábánál fekvő Azéká, melyet hétszer említ
a Biblia. Az ördögcérna régi héber neve a šakak (eltakar, elrejt) igére vezethető vissza, amely a sűrű, szúrós bozóttömeget jól jellemzi. A nemzetség
eltérő mai héber népi neve a jikšat, de
ezen kívül az arab neveinek sokasága
is nehezíti az azonosítását. Valószínűnek látszik, hogy a mai név eredete
kapcsolatba hozható a szúrós növényekre gyakran használt bibliai šait és
šamir kifejezésekkel, amelyeket többnyire tövis és bojtorján szavakkal fordítanak magyarra (Ézs 5,6; 7,23; stb.).
A 4Móz 33,55-ben olvasható šék kifejezés is feltehetően e növényre utal, hiszen az író szúrós dolog hasonlataként
használja e növénynevet.
„De ha nem űzitek ki onnan az ország
lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben és tövissé az oldalatokban azok, akiket
meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok.” (4Móz 33,55)
Magyar nevét hosszan lecsüngő
sok vékony vesszőjéről kapta. Dioszkoridész görög orvos idejében élő
tüskés bokrát, lykionját Plinius latinosította lyciummá (fonal), amelyet Linné is
átvett a növény leírásakor. Már a Kr.
u.-i 1. században is elterjedt volt
Lykiában.

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. –
Krisztustövis:
Bokornak nevelve a kertek körül
szúrós sövényt készítettek, így a
„tüskés” szó ezt a növényt is takarhatja.
Lycium europaeum L. – Szúrós ördögcérna:
Szélesen szétágazó, kissé bókoló,
2–4 m magas, kopasz, ritka koronájú
cserje. Rügyei kis karfiolra hasonlítanak, 1–3 mm-esek. Széles, visszás, tojásdad ülő levelei kerek csúcsúak, ép
szélűek és szürkés-zöldek. Hegyes tövisekben végződő rövid hajtásain magányosan fejlődnek az 1 cm hosszú,
csöves, fehér és rózsaszínnel erezett
vagy halványibolya színű virágai. Júniustól augusztusig virágzik. Ehető
termései sok magvú, majdnem gömb
alakú, skarlátpiros bogyók, melyek feltűnően ritkán ülnek az ágakon. DélKözép-Európában, Észak-Afrikában, a
Pireneusi-félszigettől a Balkánon át
Nyugat-Ázsiáig honos, útszéleken,
meredek löszfalak alján, sövényekben,
cserjésekben fordul elő. Tövises, hajlékony ágait a kerítések fonásánál más
növények hajtásainak kifeszítésére
használták Izrael területén.
A magyar népi nyelv a kellemetlen
dolgokat, mint ezt a tüskebokrot is, az
ördögről nevezte el. Kiváló védősövényt alkot.
Mennyire hajlamosak vagyunk
azonnal észrevenni embertársunk
gyengéit, pedig személyisége biztosan
számos értéket rejt. Kellemetlen dolog,
ha valakit lenézünk, semmibe veszünk, megalázunk. Meg kell tanulnunk először a jót és a nemest észrevenni a másikban, és nem leértékelni,
semmibe venni. Isten bennünket, a
porszemeket nem vesz semmibe, hanem inkább felemel a bűn mocsarából,
és az üdvösségünket akarja. Nekünk
bátorítani és segíteni kell a másikat, és
így kihozhatjuk a jó értékeit. Mennyivel eredményesebbek lehetnének emberi kapcsolataink ilyen viselkedésmód mellett.
Ifj. Fejér László

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
LÉTAVÉRTES: Április 26-án temettük özv. Tarnóczi Ferencnét 107
éves korában. Hosszú élete titka
köthető a hetente ajkáról felhangzó
énekéhez: „Szívemet hozzád emelem...” Közel húsz éven át a helyi
idősek otthona példás lakója volt.
– Július 12-én, 93 éves korában
történt Papp Józsefné temetése, aki
szembeszomszéd volt a húsz éve
megszűnt imaházzal. Háza ajtaja
folyton nyitva volt az istentiszteletek megtartására, s élete végéhez
közeledve elfogadta a bemerítkezés
igazságát.
Mindkét temetés során a ravatalozóban a helyi református lelkész, a
sírnál pedig az elköltözöttek és a
hozzátartozók kérésére mint lelkigondozó Szász Ferenc testvér szolgált.

H I R D E T É S E K
 Földmunkát, kőfaragó- és kőműves, valamint díszburkoló
munkát vállal méltányos fizetség
ellenében a nehéz anyagi helyzetben lévő csobánkai roma gyülekezet négy-öt fős csapata Budapesten
és környékén. Kapcsolatfelvétel: 06
70 253 7603, vagy a 06 20 886 1686os telefonon.
 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.
 Zuglóban csendes utcában, jó
közlekedésnél 1 szobás, étkezőkonyhás, cirkófűtéses lakás rendezett téglaházban kiadó. Irányár:
50 000 forint + rezsi + kaució. Telefonokat este kérek a 318-3929-es vagy
a 06 /30/ 755-3184-es számokra.
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Tehetõs légy, ne tehetetlen!
HÉT FONTOS SZEMPONT
1. A nehézségekben ne csupán a
bajt lásd, hanem keresd meg a lehetőséget! A kudarcok elkerülhetetlenek, de nem véglegesek. Ez a tudás
segít abban, hogy a megoldást keresd. Magad alatt vágod a fát, ha
csak a bajokra összpontosítasz. 2.
Azokkal vedd körül magad, akik segítenek a megoldások keresésében,
ne pedig olyanokkal, akikkel csak
panaszkodni lehet együtt! Az utóbbiakat kerüld el, vagy ha ez képtelenség, akkor rövidítsd le a velük
töltött időt! A jó hozzáállás másoktól
tanult szokás. Olyanok között forgolódj, akiktől lehet tanulni! Közöttük feltöltődsz újra és újra. 3. Adj
annyi szeretetet, amennyit csak
tudsz, fogadj el annyit, amennyit
csak kaphatsz! Ennek folyamán
megtanulod, hogy a befektetett szeretet téged és a többieket is gazdagít.
Ezen sosem veszíthetsz. Ebbe mindig érdemes befektetned. A szeretet
még mindig ingyenes, és nem kell
adózni utána. 4. A szerencse forgandó – tartották a régiek, és ez még ma
is így van. Tanuld meg tehát, hogy a
körülmények részint tőlünk függetlenül változnak! De mindig változnak, és így a balszerencsés időszak
sem tart örökké. 5. A mosolyt ne
engedd kiveszni az arcodról! Mosolyogj, ahol csak tudsz, akire
csak tudsz, amin csak tudsz! A
mosoly nem csupán a környezetednek hasznos, hanem téged is
segít. Olyan, mint a test edzése: ha
gyakorlod, a lelkedet is erősebben
tartod. 6. Emlékeztesd magad folyamatosan mindarra, amivel megáldott az Úr! Ne várj vele a hálaadó
ünnepig! És mondj mindig köszönetet értük! Ne zavarjon, hogy már
százszor megtetted ugyanazért!
Tedd ezt mindig, akkor sosem fogod elhinni, hogy áldatlan vagy! 7.
Engedd el mindazt, amire nem lehet
hatásod! Az mások dolga. Te ne rágódj mások feladatain, mert akkor
végül áldozat leszel! Te csak azzal
foglalkozz, amin változtatni tudsz!
És változtass is! Ne nyugodj addig,
amíg nem érsz eredményt! Meglátod, akkor boldog leszel, hogy Isten
megáldott.
Fejezd be dolgaid, hogy ágyadban esténként feltörhessen szívedben a hála: Köszönöm, Uram, hogy
gyönyörű világodban lehetek tevékeny gyermeked!
béhi

2012. augusztus 12.
Lénárddarócon szolgált a fóti fúvószenekar – folytatás a címoldalról
Ilyen nagy tekintéllyel rendelkező személy számára, mint
Nikodémus, nehéz volt
beismerni, hogy számára is vannak olyan
dolgok, amiket nem
ért, és nem tudja, miként lehetséges azoknak megvalósulniuk.
De végül a legjobb
helyre ment tanácsért,
Jézushoz, aki elmagyarázta neki, hogy hoFilemon Zsolt igehirdetésében gyan is születhet az ember újjá. És
arra buzdított minden jelenlévőt, erre az újjászületésre van nekünk is
hogy merjenek változtatni, és hagy- szükségünk. Arra, hogy megváltozják Isten munkáját az életükben ki- zon életünk, és más emberek lebontakozni, hogy Isten megújíthas- gyünk. Arra, hogy őszinték legyünk
sa és új emberré tegye őket. A felol- a mi Urunk előtt, és ne takargassunk
vasott ige Nikodémusról szólt, aki előtte semmit, hiszen úgyis felesleegy bölcs előkelő ember, akinek lát- ges. Legyünk olyan emberek, akik
szólag mindene megvan. Jó pozíci- oda mernek menni Jézushoz, és
ója, tekintélye, anyagi háttere, de őszintén ki merik önteni a szívüket!
valami mégis hiányzott ezek mel- Merjünk kérni az Atyától, mert ő
lett. Minden tökéletes életből hi- minden imát meghallgat és válaszol
ányzik valami, és ez a hiányérzet rájuk!
vezeti az embert Jézushoz. Két fon„Kérjetek, és adatik nektek, keressetos dolog, amit megtanulhatunk tek, és találtok, zörgessetek, és megnyitNikodémustól.
tatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki
Őszinteség. Nem félt bevallani keres, talál, és a zörgetőnek megnyittaJézusnak gondolatait, kétségeit, ha- tik.” (Mt 7,7–8)
nem őszintén megvallotta neki, mit
Szeretnénk megköszönni még
gondol. Sokszor mivelünk, embe- egyszer a fóti fúvószenekarnak és
rekkel is előfordul, hogy félelmeink lelkipásztoruknak, hogy elfogadták
vannak, és nem merünk bevallani meghívásunkat, és hozták közséegymásnak olyan dolgokat, amik günkbe Isten üzenetét és a csodálanyomasztják a szíveinket. Félünk tos dallamokat. Lénárddaróc lakosai
kérdéseket feltenni egymás felé, még mai napig is emlegetik ezt az
mert bennünk van, hogy vajon mit alkalmat, és alig várják, hogy újra
fog gondolni ezután rólam az illető. ilyen élményben lehessen részük.
De ez az ige tanít minket arra, hogy Nagy változások történtek emberek
Jézus előtt lehetünk őszinték, és el- szívében, mert Isten üzenete és a felmondhatjuk neki, mi az, amit nem csendülő énekek sok ember szívét
tudunk, és nem kell szégyellnünk indították változásra és odaszánt
magunkat előtte.
életre Isten felé.
Bátorság. Nagy bátorság kellett
Isten áldását kérjük a testvérek
ahhoz, hogy Nikodémus felkeresse szolgálatára, bármerre is járnak, és a
Jézust, de meg merte tenni. Biztos, jövőben is nagy szeretettel várjuk
hogy sokáig kereste a megfelelő al- vissza őket kis falunkba.
kalmat a találkozáshoz, és végül
Marton Debóra
meg is találta. Mint tudjuk, éjjel kereste fel Jézust, mivel számára az
tűnt a legbiztonságosabbnak.
Hála az Úrnak, mi
egy olyan világban
élünk, mikor nem kell
megkeresni a megfelelő
alkalmat, hogy találkozzunk Jézussal, mert
minden pillanat tökéletes, hogy kapcsolatban
lehessünk vele.

