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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. szeptember 2.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Érdemes(-e) tanulni

A címben rejlő kérdés időnként
mindegyikünkben fölmerül. A rá
adott válaszunk általában kategorikus, és függ pillanatnyi lelkiállapotunktól, sikerélményeinktől vagy kudarcainktól, baráti és munkatársi körünktől, országunk aktuális törvényeitől. Kár. Mármint az, hogy függ. Mi-

ért? Létezik objektív válasz is? Mióta
találkoztam C. S. Lewis Tanulás háború
idején című prédikációjával, azóta
meggyőződéssel vallom, hogy létezik.
A híres keresztyén irodalomprofesszor
(nálunk számos kiváló könyve mellett
a Narniai krónikákról, Csűrcsavar leveleiről vált ismertté) 1939-ben Oxfordban válaszolta meg a sokakat foglalkoztató kérdést. Nemzete igyekezett megállítani Hitlert, és hallgatósága
olyan fiatalemberekből állt, akik frontszolgálatra készültek Észak-Afrikába
vagy Európába, de jelenleg még tanulmányaikat folytatták az egyetemen. A
kérdés kiéleződött: van-e értelme felkészülni a holnapi vizsgára, ha holnapután eltalálhat egy golyó? Vajon elvárható-e ezektől a fiatalemberektől,
hogy irodalommal foglalkozzanak akkor, amikor napokon belül életveszélyes helyzetekbe kerülnek?
(Folytatás az utolsó oldalon)

Országos konferencia Tahiban
A nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó országos konferencián közel
ezer résztvevő érkezett országhatáron belülről, kívülről. A konferenciát különösen is fontossá tette, hogy
a Magyar Baptisták Világszövetsége
idén ünnepelte megalakulásának
huszadik évfordulóját. A reménységben örvendezzetek! – ez az igei
mottó fogta össze az egész nap sokféle szolgálatát. A nap folyamán
megtartott gyűjtés összegét részben
Tahi táborunk működésének költségeire, részben pedig a baptista fenntartású iskolák hátrányos tanulóinak megsegítésére fordítjuk.
(Folytatás a 264. oldalon)

CVI. ÉVF. 36. SZÁM

Iskolába indulunk
Iskolakezdő ima. Urunk, köszönjük neked a nyári pihenést, a
szünidő örömeit, a gazdagító élményeket. Segítsd gyermekeinket az új
tanévben, hogy tudásban is és a te
ismeretedben is gyarapodjanak!
Védd meg őket a veszélyek között,
óvd meg őket az eltévelyedésektől,
és adj vágyat nekik a jóra! Adj az
őket tanító-nevelő pedagógusoknak
szeretetet hozzájuk, és reményt abban, hogy munkájuk nem hiábavaló, és meghozza majd gyümölcsét!
Ámen.
Ima diákokért, gyermekekért,
unokákért. Istenem! Diákok közé
vezettél, majd gyermekekkel és
unokákkal áldottál meg, hogy tanítsam, neveljem őket. Te tudod,
mennyire szükségem van nekem is
a szóra, melyet te mondasz ki, hogy
életük legyen. Legyen tiszta a hallásuk, hogy a sok kimondott szó
közül befogadhassák az életadót!
Legyen tiszta a látásuk, hogy mélyebbre tekinthessenek a puszta
felszínnél! Legyen tiszta a szívük,
hogy mindennél többre értékeljék
azt az életstílust, amelyet te nyilatkoztattál ki Krisztus evangéliumában! Uram, add, hogy személyes
példámmal hozzád közelebb vezethessem őket, kik szomjúhozzák az
igazságot, hogy az életük mind teljesebb, szebb és boldogabb legyen!
Ámen. (Szűcs Ágnes)

Pihenjünk üdülõinkben!

Az igazi mester nem
tanítványokat nevel,
hanem megint csak
mestereket.

(Robert Schumann)

 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 komaromitibor@freemail.hu vagy www.betania.baptist.hu).
 A balatonföldvári Bethesda
Üdülő várja a testi-lelki pihenésre vágyókat. Telefonszáma: 06-20-775-9933, e-mail címe: lajos.lovasz@gmx.de.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Szeptember 3–7-ig hitmélyítő
hetet tartanak a jánoshalmi BMC
missziós házában. A hét témája: Készüljünk a Messiás fogadására,
melynek előadója Dobner Győző lelkipásztor.
Érdeklődni
lehet:
bmszbayer@t-online.hu, baptifon:
30-9531-737.
 Szeptember 8-án 9 órától Tiszántúli Baptista Ifjúsági Találkozó (TIBIT) kerül megrendezésre a
Hajdúböszörményi Baptista Imaházban. A nap témája Füstös Gyula
lelkipásztor tanításában: Szabadság
vagy szabadosság (az ember tragédiája – a szabad akarat). Jelentkezni
a 2012tibit@gmail.com címen lehet.
Regisztrációs díj (helyszínen fizetendő): 400 Ft, amely tartalmazza az
ebédet is. Szeretettel várjuk a fiatalokat színes programjainkkal!
 Szeptember 22-én, szombaton
10–14-ig a Baptista Szociális Kerekasztal őszi konferenciáját a József utcai baptista imaházban (József utca 12.) tartjuk. A konferencia
témája: Egyház a szociálpolitikában
– merre tartunk? Az előadásokat illetékes vezetők és szakemberek tolmácsolásában hallhatjuk az alábbi
témakörökben: Az egyházvezetőségek tájékoztatója, aktualitások. Bemutatkozik az egyház szociális
szaktitkára. A BSzSz szakmai munkájának keretei. Családok helyzetének javítása a kormányzat szándékában, tervezett irányok, lehetőségek, támogatások 2013-tól a civilek
társadalmi szerepvállalásának erősítése érdekében. A 2012. évben elszalasztott pályázati lehetőségek.
Változások az ágazatban és a finanszírozásban 2013-tól. Jelentkezni a
baptiszoc@hotmail.com e-mail címen vagy a 20/886-8582 telefonszámon lehet. Az érdeklődőket szeretettel várjuk. (A Baptista Szociális
Kerekasztal munkatársai)
Szeptember 29-én 10–16-ig regionális gyülekezetimunkás-találkozóra (GyMT) kerül sor az ócsai baptista imaházban (Ócsa, Kiss Ernő u.
14.). Délelőtt Beke László (tázlári lelkipásztor) Az Úr gyülekezetében
szolgáló lelkimunkások szexuális
kísértései, tekintettel korunk legjellemzőbb kísértéseire címmel tart
előadást. Délután pedig Újvári Ferenc (József utcai lelkipásztor) Mai
vezetési stratégiák a baptista gyülekezet életében című előadását hallhatják az érdeklődők.

2012. szeptember 2.

Ünnep Kartalon
2012. június 24-én
bemerítési ünnepélyre gyűltünk össze a
kartali gyülekezetben. Az imaház felújítása után első alkalommal
vehettük
igénybe az új bemerítőmedencét.
Ez ünnepen két
fehérruhás testvér
vallotta meg hitét a
gyülekezet előtt.
Sőrés Adina fiatalon adta át életét az Úrnak, elmondása szerint már kisgyermekként megérintette Jézus Krisztus szeretete,
megértette, mit tett érte, már ekkor
megformálódott szívében, hogy őt
akarja követni. Nemrég még sok akadállyal kellett megküzdenie, hogy engedelmességgel kövesse megváltóját,
de örömmel lépett erre az útra.
Kovács Ferencné már nem fiatalon
hozta meg élete legnagyobb döntését,
viszontagságos, mélységekkel teli életút után jutott el a gyülekezetbe, ahol
otthonra talált és hitre jutott.

Mindketten boldogok voltak, hogy
követhették az Urat a bemerítésben is,
és Isten országának polgáraivá lettek.
Az alkalomhoz kapcsolódó igehirdetéssel Szlepák Lajos nyugdíjas lelkipásztor szolgált. A bemerítést Sőrés Attila lelkipásztor végezte, kinek örömét
fokozta, hogy az egyik bemerítkező
kisebbik lánya volt.
Az alkalmon a gyülekezet énekkara és fiataljai szolgáltak. Az ünneplő
gyülekezet egy szívvel imádkozott,
hogy Istenünk áldása kísérje a Krisztus-követésre induló testvéreink életét.

Hitvallás és útravaló
A kisebb gyülekezetekben ritkán
van bemerítés – vélik sokan. A Szentlélek azonban ma is úgy fú, ahogy
akar. Csak ezzel magyarázható, hogy
a bő fél évvel korábbi őszi bemerítést
követően május 27-én, pünkösd napjának délelőttjén ismét sor kerülhetett
a hitvalló keresztségre a mindössze
36 tagot számláló Nagykőrösi Baptista Gyülekezetben.
Két bemerítendő pecsételte meg e
napon újjászületését, és kötelezte el
magát arra, hogy az örök élet koronájának elnyerésére törekedve mindhalálig engedelmes és hűséges követője
lesz Jézus Krisztusnak.
Az új testvérek egyike, Cselóczki
Bence az előző bemerítésre készülve,
a szent cselekmény előtt néhány
nappal balesetet szenvedett. Bemerítését ezért egy későbbi időpontra
halasztottuk. Ezt meghallva Vajda
Violetta, aki szívében már eldöntötte,

hogy a bűneit eltörlő Megváltó tanítványává lesz, de ezt még nem merte
nyíltan megvallani, élt az Úr által
felkínált lehetőséggel, azonnal jelentkezett, és beállt a „törekvők” sorába.
A várva várt boldog nap is elérkezett végre, és sok együtt érző hívő és
számos érdeklődő jelenlétében közösségünk biblikus gyakorlatának
rendjét követve megtartottuk bemerítési istentiszteletünket. Az itt közölt
fényképek a történések két jelentős
mozzanatát rögzítik. Az első, a bemerítő Győri Kornél lelkipásztor kérdéseire válaszoló fehérruhások ünnepélyes hitvallását. A másik pedig azt,
amikor a lelkipásztor Mihály András
gyülekezetvezetővel együtt átadja az
új tagoknak üdvre segítő útravalóul
az emléksorokat is tartalmazó bemerítési Bibliát. (Szám-adó – Fotó: Szabó
Károly)
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Marsal János laudációja
a Spurgeon-díj átadása alkalmával – Tahi, 2012. augusztus 19.
Marsal János (1925) baptista lelkipásztor hűséges és gyümölcsöző
szolgálatát a Spurgeon-díjjal köszöni meg a Magyarországi Baptista
Egyház Országos Tanácsa.
Jézus Krisztus mondja: „Mert aki
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát,
az az én fivérem, nővérem és az én
anyám.” (Máté 12,50)
Marsal János 1925. április 15-én
született Budapesten a IX. kerületben. A szülők válása és a szegénység
miatt nevelőszülőknél teltek gyermekévei. Tizenhat évesen egy kiskunhalasi honvédzenekarban folytatta pályáját. Itt hallott először egyik
baptista katonatársától a Jézus Krisztusban való élő hitről, és egy Bibliát is
kapott ajándékba. A II. világháború
értelmetlenségét látva megszökik a
katonaságtól. Baján fogják el és halálra ítélik. A halálbüntetés végrehajtásától egy repülőtámadás menti meg.
1944-ben fogságba kerül a Szovjetunióba, Horlovkára, egy szénbányatelepre. Halálra fogyva hozzák
haza Szegedre a hadifogolykórházba.
A kórházi ágyon egy látomás megerősíti abban, hogy nem kell félni a
haláltól. „...mennyei öröm ragadta
meg az egész életemet, szívemet, lelkemet, testemet” – emlékezik vissza
erre az egész életét meghatározó élményre.
Felgyógyulása után volt katonazenekari társa segítségével Soltvadkerten telepedett le. Isten újra és újra
emlékeztette csodás megszabadításaira, és az ottani baptista gyülekezetben jutott élő hitre. 1946. június 11-én
merítkezett be Szankon Lőrincz Imre
lelkipásztor által, s a soltvadkerti
gyülekezet tagja lett.
A lelkes fiatalembert az Úr egyre
több módon hívta a lelkipásztori
szolgálatra, és 1947-től el is kezdte a
felkészülést a Baptista Szemináriumban dr. Somogyi Imre, az akkori egyházelnök segítő közbenjárása nyomán.
1951. szeptember 5-én kötött házasságot Bartók Ilonával. Házasságukat Isten öt gyermekkel ajándékozta
meg.
A kétszáz tagú nagyvarsányi körzetben kezdte meg a lelkipásztorkodást, ahol 1951–1960-ig szolgált.
Nagyvarsány a szabolcsi misszió
kezdetének, majd a szabolcsi ébredésnek egyik központja volt. Evangelizációs sorozatokat tartott sokfelé. A

Nyírvidéki Egyházkerületben a titkári, majd jegyzői, Nyári István elnök
testvér bebörtönzését követően pedig
több éven át az elnöki feladatokat látta el.
Ezután a szadai körzetben folytatta szolgálatát 1960–1974-ig. Szűkös
anyagi körülmények között élve
egyik szolgatársával, Kovács László
aszódi lelkipásztorral nyolc-tíz éven
át együtt kőműveskedik, hogy el tudja látni családját. Nagy próbatételként nehezedett a családra és a gyülekezetre egyaránt, hogy Barnabás fiuk
21 éves korában agydaganat következtében meghalt.
A rákoshegyi gyülekezetben
1974–1985-ig, nyugdíjazásáig folytatja a szolgálatot. A szétesőben levő
gyülekezet a pásztori munka nyomán majdnem a kétszeresére szaporodik.
Nyugdíjba vonulásától kezdve az
egész ország a munkaterületévé vált.
Sokfelé hívták evangelizálásokra
Pécstől Záhonyig. A szolgálati utakon hűséges kísérőtársa maradt
mindvégig felesége.
Marsal János lelkipásztor egész
élete során sok testi betegség és lelki
gyötrelem között végezte kitartóan és
eredményesen szolgálatát. Egyszerű
és tiszta lelki eszközöket használt
mindig, ami a családok, az egyének
és a betegek gondozásában meghozta jó eredményét. Ez a tisztaságra való törekvés védelmet adott számára a
különböző tévtanításokkal való harcában is. Az evangelizálás lelki adományával is eredményesen sáfárkodott. Hamar felismerte, hogy a többi
szolgatárs – lelkipásztorok, presbiterek és diakónusok – ajándékai is nagyon fontosak a szolgálat eredményes ellátásában. Az Úr szolgálatában való munka volt minden vágya.
Hadd fejezzük be életének rövid
ismertetését és méltatását saját öszszegző szavaival: „Tapasztalatból
mondhatom, hogy egy gyülekezet,
egy közösség sem több, mint Jézus
Krisztus, akivel személyes kapcsolatom lehet testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. Ezért halálig hozzá ragaszkodom. Azt tudom tanácsolni,
hogy az Úr Jézushoz, a Bibliához, különösen a négy evangéliumhoz, az
Úr Jézus életéhez, tanításaihoz ragaszkodjunk.”
(Forrás: Pálinkás Ibolya Marsal János
nyugalmazott lelkipásztor élete és szolgálata dióhéjban című szakdolgozata.
Összeállította Háló Gyula)

Határokon átívelõ
közösség
2012. augusztus 18-án, szombaton, az országos konferencia
előtti napon Tahi Táborban találkoztak a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ) vezetői, hogy áttekintsék a sok országban folyó lelki munkát, és
közösen tervezzék a jövőbeli
együttműködést. A tanácskozás
résztvevői voltak: dr. Herjeczki Géza, az amerikai magyar baptisták
elnöke; dr. Kovács József, a romániai magyar baptisták főtitkára;
Nehra Bálint, a kárpátaljai magyar
baptisták vezetője; Nyúl Zoltán és
Nagy Tibor lelkipásztorok, a vajdasági magyar misszió vezetői; valamint az MBE részéről Papp János
egyházelnök, Mészáros Kornél főtitkár, Simon Norbert gazdasági
igazgató és dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár. A jelenlevők megbeszélték az egyes szövetségek jelenlegi élethelyzetét, az aktuális,
közös kérdéseket. Nagy figyelmet
fordítottak a Vajdaságban és Kárpátalján folyó misszióra, az Áhítatnak mint a MABAVISZ közös
kiadványának ügyére, valamint
együtt gondolkodtak a következő
világtalálkozó (MABAVIT) megrendezésének lehetőségéről. Ezen
az ülésen történt az új elnökség
megválasztása is alapszabályunknak megfelelően. Eszerint 2012
augusztusától az új MABAVISZvezetőség: dr. Herjeczki Géza az
elnöki, dr. Simon József és Papp János az alelnöki, dr. Kovács József
pedig a titkári feladatokat látják
el. (Ünnepélyes beiktatásukra a
másnapi konferencia során került
sor.)
Tervbe vették azt is, hogy a következő évi találkozásukat valamelyik kisebb közösség területén
tartják missziós konferenciával és
evangelizációval egybekötve.
Krónikás
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Nikodémus
találkozása Jézussal
Vajon nem lehet az érdekes,
magyarázatra szoruló esemény,
hogy valaki éjnek évadján felkeresi a Csodatévőt, és elbeszélget vele mély, az élet lényegét érintő
dolgokról ?
Nikodémus ilyen ember volt.
János így vezeti be a találkozásukat: „Volt a farizeusok közt egy
Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: »Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy,
hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbevittél, ha
nincs vele az Isten.«” (Jn 3,1–2)
Ekkor Jézus már több csodatételen túl volt, sokan megtértek
ezek láttán, azonban sokan voltak,
akik ezek ellenére is kétkedtek, hitetlenkedtek még.
Ilyen volt a farizeusok szektájához tartozó Nikodémus is.
Ki is volt ő valójában ?
A zsidók egyik főembere, a tanács tagja, tehát politikai értelemben is meghatározó személy.
Tévesen úgy gondolta, hogy
Jézus olyan megváltó, aki a rómaiaktól menti meg őket.
János elbeszélése során főként
Jézus tanításaira helyez nagyobb
hangsúlyt, Nikodémust a 11. verstől már nem is említi.
Azonban nem történt hiába a
késő esti beszélgetés, mert amikor
Jézust elítélik, Nikodémus szót
emel érte: „Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste
(Jézust), azt mondta nekik: »Elítél
törvényünk valakit is anélkül, hogy
először meghallgatták, s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?«” (Jn
7,50–51)
Gúnyosan válaszoltak neki viszontkérdéssel: „Csak nem vagy
te is galileai?”
Nikodémus ott volt Jézus temetésénél is, olajat vitt a test megkenéséhez. János pontos leírást
ad: „Nikodémus is elment, aki annak
idején éjszaka kereste föl (Jézust), s
vitt mintegy 100 font mirha- és aloékeveréket.” (Jn 19,39)
Kettőjük találkozása azért fontos, mert ezen az éji órán mond el
Jézus olyan meghatározó gondolatokat, amelyeket nemcsak a hi(Folytatás a következő oldalon)

2012. szeptember 2.
Országos konferencia Tahiban – folytatás a címoldalról

Bokros Andrea jelnyelvi tolmács közvetítette Papp János egyházelnök igehirdetését
siket és nagyothalló testvéreinknek
Fél órával a délelőtti istentiszteA MABAVISZ újonnan megválaszlet kezdése előtt az összevont alkal- tott elnökségének beiktatása követkemi fúvószenekar Tóth Donát vezény- zett, akikért dr. Mészáros Kálmán, a viletével hívogatott mindenkit az el- lágszövetség eddigi elnöke imádkocsöndesedésre. Durkó István missziói zott.
igazgató köszöntötte a konferencia
Az ebédidőben sok-sok érdeklődő
résztvevőit. Papp János egyházelnök vette körül a baptista „őstermelők utmutatta be az ünnepre érkezett ven- cájának” árusait. Jó kezdeményezésdégeket, a világszövetség jelen lévő nek bizonyult, és reméljük, folytatódik
vezetőit. Üdítően és lelkesítően ha- majd a következő években. Ezalatt a
tott a Komolyra Fordítva elnevezésű nagyvilág magyar baptistáinak az éleifjúsági ének-zenei csoport, akik a téről a Jeruzsálemben folytattak az érMike testvérpár dalaiból énekeltek.
deklődők fórumbeszélgetést dr.
A délelőtt igehirdetésében dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár veHerjeczki Géza detroiti lelkipásztor zetésével, és a hazai és határon túli veaz evangéliumból Jairus és a vérfo- zetők részvételével. (behi)
lyásos asszony története alapján
mutatta fel a reményhez vezető utat.
Délutáni reményekkel
A történetekben Jézus elindul a
A fák levelei között átszűrődött az
szükségben lévők felé. Ez a remé- augusztusi napfény, az összevont alnyünk alapja: a Jézus Krisztusba ve- kalmi kórus próbált, az ismerősök betett hit. Ez ma sem változott. Az ő je- szélgettek, majd lassan mindenki ellenlétében töltött idő adja a reményt. foglalta helyét a székeken, plédeken,
Mert nála mindenre van segítség és és elkezdődött a Tahi konferencia délmegoldás – bátorította a jelenlévő- utáni istentisztelete. Háló Gyula köket Herjeczki testvér.
szöntötte az összegyűlt testvériséget,
A bizonyságtevők közül először Si- és kívánta mindannyiunknak, hogy
mon Norbert gazdasági igazgató osz- ezen a délutánon teljen meg a szította meg azt a tapasztalatát, ahogy az vünk az Istentől jövő, frissítő reményÚr jelenlegi szolgálatába vezette. Dr. séggel.
Kovács József, a ROMABISZ
főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az egységet
nem megteremteni kell, hiszen azt Jézus Krisztus golgotai műve már elvégezte,
hanem hittel elfogadni, őrizni és művelni. Kovács Imre, a
siket gyülekezet lelkipásztora őszinte, szívből jövő vallomásával érintette meg a hallgatóságot. Gyülekezete közösen „énekelte” dobbal a
bizonyságtételt: Igen, Isten
jó, ő megbocsát, szabad vaA Komolyra Fordítva ifjúsági ének-zenei csoport
gyok, ő jó hozzám.
szolgálattevőinek egy része
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ta után Papp János elnök testvér igehirdetését hallgathattuk meg, melynek
alapigéje a Róma 15,10–13 – a 13. vers
a nap mottója volt: Bővölködjetek a reménységben!
Az ember létszükséglete a remény.
Sok-sok reménységet próbálunk gyártani magunknak, de soha nem sikerül
igazán, életünket a reménytelenség,
önbecsapás, hamis, csalfa, szertefoszló
álmok kísérik – mert nem jó helyen keressük a reménységet. Az igazi, az Istentől származó remény erőt ad erre
az életre, és megvalósul az örök életben. Gyengeségeinket, hibáinkat, hiányosságainkat Isten átformálhatja,
Szentlelkének erejével betölt, megerősít, így tényleg bővölködhetünk a reménységben!
Az ige erejétől megújulva az énekkarral közösen énekeltük el a Feltámadt Hős kezdetű himnuszunkat.
Ifjúsági ének- és zenekar szolgálata, a környező országokból és hazánk
különböző településeiről érkezett
baptista testvéreink bizonyságtétele,
közös énekek segítették lelkünket,
hogy összeforrjunk Mennyei Atyánkkal és az Úr Jézus Krisztussal.
Dr. Kovács József záró imája után a
záró ének Istentől kapott legfontosabb
feladatunk végzésére buzdított mindannyiunkat: Ó, Sion, ébredj, töltsd be
küldetésed...!
Mártonné Szászi Ildikó

Dóczé Bálint áldáskérő imája után
közös ének kapcsolta össze és emelte
fel a szívünket Istenünkhöz.
Mészáros Kornél testvér emlékezett
meg az ünnepről, annak mai üzenetéről. István királyunk tette a keresztyén
tanítást a magyar nép mindennapi életének részévé, mely meg- és összetartó
erővé vált – és válhat(na) ma is nemzetünk életében. Teszünk-e ma mi, magyar baptisták a magyarok közössége,
Magyarország javáért? Közös imádságként énekeltük el a Himnuszt, melyet a fúvószenekar kísért Tóth Donát
testvér vezetésével.
A Spurgeon-díj jelképes
átadása következett. Ebben
az évben Marsal János testvér,
a magyar baptista misszió kiemelkedő alakja kapta a díjat. Testvérünk gyenge egészségi állapota miatt nem tudott eljönni Tahiba, így néhány nappal korábban otthonában már átvette azt. A
laudációt Mészáros Kornél
testvér olvasta fel.
Az Oláh Gábor karnagy álAz összevont alkalmi fúvószenekar egy csoportja
tal vezetett énekkar szolgála-

Dr. Herjeczki Géza detroiti lelkipásztor hirdette délelőtt az igét

(Folytatás az előző oldalról)
tetlenkedő, de kíváncsi Nikodémus, hanem rajta keresztül a
sokszor kritikával illető farizeustábor is megszívlelhet. Számtalanszor a szemére vetik, hogy a
szombatot megszentségtelenítette, azzal hogy gyógyított, hogy
emberi életet mentett.
Ekkor hangzik el az a közismert kijelentése is, amely mármár szállóigévé vált: „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
az el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Jn 3,16) Gyakran nagyon
hasznosak az éjszakába nyúló beszélgetések...
Dr. Nagy Imre

A tanulásról írták
Ha arra törekszel, hogy az
örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és
változó mérték között. Ne azt
nézd, hogy mijük nincsen, hanem
mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud.
Tanulj meg mindenkitől tanulni!
(Weöres Sándor)
Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és
az önfeladás között. És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos
a szerelemmel és a társaság a biztonsággal. És kezded megérteni,
hogy a csók nem pecsét és a bók
nem esküszó. És hozzászoksz,
hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnőtt
méltóságával, nem pedig a gyermek kétségbeesésével. És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd, mert a holnap talaja
túl ingatag ehhez. Egy idő után kitapasztalod, hogy még a napsugár
is éget, ha túl sokáig ér. Műveled
hát saját kertecskédet, magad ékesíted fel lelkedet, nem mástól várod, hogy virágot hozzon neked.
És megtanulod, hogy valóban sokat kibírsz... Hogy valóban erős
vagy. És valóban értékes. (Veronica
A. Shoffstall)
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Tanulni kell
Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.
Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,
a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek.
Tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.
Nemes Nagy Ágnes

Ezt is, azt is tanulni kell
 Művészet-e a szeretet? Ha
igen, akkor tudást és erőfeszítést
igényel. Vagy kellemes érzés, amit
megtapasztalni a vaksors műve,
olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, beleesik? (...) Az emberek
nagy többsége manapság kétségkívül az utóbbi nézetet vallja.
Nem mintha nem volna nekik
fontos a szeretet. Élnek-halnak érte; boldog és boldogtalan szerelmi
történetek garmadáját nézik végig
a moziban, a szerelemről szóló
bárgyú dalok százait hallgatják
meg – azt azonban jóformán senki
sem hiszi, hogy szeretni meg kellene tanulnia.
(Erich Fromm)
 Az élet folyamatos tanulás,
és az egyik tantárgy, amit meg kell
tanulnunk: az emberi kapcsolatok. A világegyetem adja fel a leckéket. Ha nem tanulunk meg egy
leckét, akkor azt újra feladja nekünk. Néha osztályt ismétlünk
ugyanazzal a személlyel, néha pedig egy új emberrel, de a régi
problémával.
(Andrew Matthews)

2012. szeptember 2.

Teremtés kontra evolúció 1. rész
Az utóbbi időben jó néhány iskola
egyházi fenntartás alá került. Így hamarosan a diákok az evolúció mellett a
Biblia álláspontját is megismerhetik a
világ keletkezéséről. Így lehetőségük
lesz már fiatalon választani, melyiket
fogadják el. Az iskolában most még
csak az evolúciót tanítják, erről tanultunk mi is. Keresztyénként azonban a
teremtésben hiszünk. Vajon melyik nézetet lehet jobban alátámasztani? Erről
beszél Molnár Sándor egyetemi docens,
kutató, aki mind az evolúció, mind pedig a teremtés lehetőségét megvizsgálta.
Vajon lehet-e mentség arra, hogy az
ember nem ismeri Istent és ezért nem
hisz benne? – tette fel a kérdést Molnár
Sándor. Senki sem védekezhet azzal,
hogy azért nem hisz Istenben, mert
nem tud a létezéséről. Miért? Azért,
mert Isten már a természetben is kinyilatkoztatta magát. A Zsoltárok 19,2ben ez olvasható: „Az egek hirdetik Isten
dicsőségét, kezének munkájáról beszél a
menny.” Elég, ha önmagunk működését megnézzük, amit az orvostudomány mind a mai napig nem tudott
teljesen megfejteni. A természet elég
bizonyítékot ad a teremtőre, aki mindezeknek az alkotója. Vannak azonban
emberek, akiknek ez nem elég, akik
mindig kételkednek, és egyértelmű bizonyítékot akarnak. Van válasz, mert
precízen és objektív módon is meg lehet vizsgálni a világot – szögezte le az
egyetemi docens. A tudomány már évszázadok óta vizsgálja a körülöttünk
lévő anyagi világot. Ma már a csillagászat és a fizika nagyon sok mindent
tud a világegyetemről, annak működéséről, történetéről. Ismerjük azokat
az erőket, amelyek összetartják a világegyetemet és működtetik a körülöttünk lévő folyamatokat. A mai, Istent
tagadó tudomány elismeri, hogy ezek
a fizikai állandók nagyon finoman rá
vannak hangolva az élet fenntartására.
A világegyetem és az ember nem létezhetne olyan univerzumban, amelyben
ezeknek az alapvető állandóknak vagy

paramétereknek akár egyike vagy másika kis mértékben is megváltozott
volna. Például vegyük az elektron és a
proton töltésegyenlőségét! Bármely
töltéskiegyenlítetlenség a világon az
öszszes tárgyat azonnali szétrobbanásra kényszerítené. A bolygók és a testünk is mind szétesnének, ha nem lenne egy nagyon precízen beállított töltésegyensúly. Ennek nagyon pontosnak kell lennie. Már akkor is szétrepülnénk darabjainkra, ha a két töltés aránya csak egy százbilliomod részben eltérne. A tudomány azt mondja, hogy:
úgy tűnik, mintha valaki nagyon pontosan beállította volna ezeket a fizikai
állandókat. Úgy, hogy az anyagi világ
létezhessen és ezáltal az élet is. Persze
mi tudjuk, hogy ki volt az a Valaki.
A tudomány is eljutott a teremtésig
Vegyük az ősrobbanás, a nagy
bumm elméletét! Ez ma a kozmológiában széles körben elfogadott elmélet a
világ keletkezésére és fejlődésére,
amelyre számos bizonyítéka van a tudománynak. Mit mond ez az elmélet?
Azt, hogy valamikor a múltban az
egész világegyetem egyetlenegy pontban volt összezsugorodva. Ebből a
pontból tágult ki, robbant szét és állt
össze csillagokká és bolygókká. A világegyetem most is tágul, és ezt ki lehet mérni a távoli galaxisok színképvonalainak a vöröseltolódásával. A
kozmológia hosszú évszázadokon át
végül eljutott oda, hogy kimondta,
hogy volt kezdete mindannak, ami létezik. A modern tudomány eljutott a
teremtés felfedezéséig. Ezt mi már a
Biblia első verséből is tudjuk. Azonban
nagyon sok tudós ennek ellenére sem
akarja levonni a végső következtetést.
Azt, hogy ha volt teremtés, akkor van
teremtő is. Isten otthagyta az ujjlenyomatát a teremtett világon. Pál írja,
hogy a teremtett világ értelmes vizsgálatával eljuthatunk a teremtőig. De
nem muszáj távcsőbe néznünk, hogy
felfedezzük Istent.
Durkó Anett
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Mongol baptisták konferenciája

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
BP., JÓZSEF UTCA: Vida Sándor testvértől búcsúztunk június 29én a felsőpakonyi temetőben. Sanyi
bácsi csendes, szolgáló és hűséges
tagja volt közösségünknek, akit életének 78. évében hitben hívott haza
Urunk.

Hajózó hittérítõk

Augusztus elején a Mennyek Országa Mongol Baptista Gyülekezet regionális konferenciát tartott, amelyre a
Csehországban, illetve Ausztriában
élő testvéreket hívták el. A háromnapos összejövetelnek a velencei imaház
adott otthont. Az alkalom fénypontjaként kilenc újjászületett testvért
merített be a Velencei-tóba a csehországi gyülekezetvezető és Tsevel pász-

tor. A konferencia témái a tanítványozás, valamint az Isten szolgálatába való beállás volt. Isten gazdagon megáldotta ezt a találkozót.
A 2013-as évre tervezik, hogy az
elmúlt évhez hasonlóan újra megtartják az összeurópai mongol keresztyén
konferenciát, ezúttal Magyarországon.
Baldanjunai Tseveltogtokh

H I R D E T É S E K
 Eladó lakás Budapest XXII. kerület Centrum felé eső, jó közlekedésű részén, Honfoglalás úti 4-lakásos
társasházban, emeleti, 76 m2-es,
komfortos lakás eladó. Irányár: 30 M
Ft. Érd.: +36 20/8864226 vagy +36
20/8862546.
 Kiadó különálló 30 m2-es, komfortos lakás 35 000 Ft-ért. Érdeklődni
lehet a 06 20 886 0160-as számon.

 Virágkötőt felveszünk! Érdeklődni lehet a 06 20 886 0157-es számon.
 Eladó lakás Budapest központi részén, a Luther Palotában, csendes, zöld udvarra néző, emeleti, 100
m2-es, 3 szobás, dupla komfortos,
korszerűsített lakás eladó. Irányár:
28 M Ft. Érd.: +36 20/8864226 vagy
+36 20/8862546.

A második világháború kiábrándultsága után, az ötvenes évek
szekularizált Amerikájában, amikor rock and rollra pördültek a lányok, amikor Alfred Kinsey könyve
a férfiak szexuális szokásairól az
amerikai bestsellerlisták csúcsát
verte, hogy utat nyisson a szexuális
forradalomnak, egy idős hölgy úgy
érezte, imádkoznia kell a fiatalokért, elsősorban a diákokért.
Dorothea Clapp nemcsak imádkozott, hanem bejárt az iskolákba,
gimnáziumokba, s ahol csak tehette, Bibliát, Evangéliumot próbált a
diákok kezébe adni. Teltek az évek,
sok minden nem történt, ám
Dorothea asszony nem hagyta abba az imádságot. Egy napon egy
George Verwer nevű diáknak adott
egy János-evangéliumot. George
Verwer később Billy Graham prédikációit hallgatva megtért, diáktársai között kezdett el szolgálni, s lassan társakra is talált.
A gimnázium, majd az egyetem
évei alatt rendszeresen együtt
imádkoztak, nyáron pedig járták
Amerikát és a környező országokat, hirdették az evangéliumot. A
városokban és a falvakban a már
működő egyházközségeknek, közösségeknek próbáltak segíteni.
Tizenöt évi munka után így
született meg egy nemzetközi és
felekezetközi missziós társaság:
az OM.
kepmas.hu
(szöveg: Miklya-Luzsányi Mónika)
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Újra volt
Jézus-fesztivál
Debrecenben!
Családias hangulatban telt a
Debreceni Pásztorkör által szervezett Jézus-fesztivál a Fórum bevásárlóközpont előtti téren 2012. július 20–21-én.
Végre megint hat debreceni
gyülekezettel összefogva oszthattuk meg legdrágább kincsünket
szeretett városunk járókelőivel. A
Jézus-fesztiválon Isten bűnbocsánatának örömhírét hirdették a lelkipásztorok az evangélium prédikálásával, a dicsőítők zenével, a
bábosok a „Szeretetre vágyó süni”
című bábdarabbal, az orvosok ingyenes tanácsadással, a gyülekezetek többi tagja pedig személyes
beszélgetésekkel.
Előttünk a hatalmas bevásárlóközpont, mögöttünk a Roncs
kocsma, mi pedig ezek kereszttüzében harcoltunk az elveszett lelkekért az ige kardjával, amivel
mindig győzhetünk! Istennek hála, mindkét este voltak megtérők,
akik előrejöttek Istenhez bűnbocsánatért és imádságért! Péntek
este Allen Buchanek texasi evangélista mondta el történetét, hogyan
mentette meg Isten a tűz által:
csodás módon életben maradt,
miután egy robbanás következtében teste 50%-a megégett! Isten
egyik szolgája vezette őt ezután
az Úrhoz. Szombat este az Üdvhadsereg Gyülekezet lelkipásztora, Cséki Győző magyarázta az
Írásokat a samáriai asszony történetéből kiindulva. Sok szívet
elérhetett ez az ige a mai kaotikus
párkapcsolati viszonyok között.
Az egészségsátortól kezdve –
ahol bőven volt munka, és főleg
az idősebbek igényelték a tanácsadást – a bábelőadásig szó szerint
minden korosztályhoz eljutott Isten üzenete a keresztről és a feltámadásról.
A kisebb belvárosi téren nem
volt nagy tömeg, de az így létrejött családias hangulat nagyon felszabadítóan hatott a kereső emberekre, hiszen csak azok a járókelők
álltak meg, akiket tényleg érdekelt
az az üzenet, amit hirdettünk:
„Szabad az út a mennybe, mert Isten megbocsátott neked Krisztus
keresztje árán!”

2012. szeptember 2.
Érdemes(-e) tanulni (folytatás a címoldalról)

Nem olyan-e ez – mondja Lewis –,
mintha vígan hegedülnénk, míg Róma
ég? A felvetés jogos. A professzor válasza viszont éppolyan élesen mutat
a lényegre: a kérdés nem az, hogy
háborúban (behelyettesíthető mai
aktuális kifogásainkkal) van-e értelme tanulni (például irodalmat), hanem hogy egyáltalán van-e értelme.
Ugyanis mind meg fogunk halni, de
egyikünk sem tudja, mikor ér váratlanul véget az élete. Háború idején
csupán növekszik ennek az esélye.
Az „egyáltalán érdemes-e” kérdésre pedig Lewis szerint egyértelmű a keresztyén ember válasza. Isten teremtett világa jó, annak megismerése, gondozása Istentől kapott
feladatunk. A művészet is állhat az
Isten szolgálatában, a Bibliában –
különösen az Ószövetségben – számos példát találunk erre.
Dániel, Hírám, Kenanjáhú, Becalél és a többiek
Vajon mi köti össze ezeket a neveket? Tudósok, művészek és mesteremberek, akik készek voltak tanulni azért, hogy képességeikkel
Isten jobb szolgái legyenek. Sokuk
neve csupán azért maradt fönn az
évezredek távlatából is – miközben
királyok és uralkodók nevei merültek feledésbe –, mert jól álltak helyt
a mesterségükben.
Tanulni? Ide?
Közülük is kiemelkedően sokat
foglalkozik Isten igéje Józseffel, az
elkényeztetett, majd megaláztatott
és megnevelt, végül felemeltetett
Józseffel. Míg apja mellett – aki sok
mai szülőhöz hasonlóan fontosnak
tartja, hogy az ő gyerekének (legalábbis ennek a kis kedvencnek)
mindene meglegyen – otthon élvezi
gondtalan tinikorát, Isten számára
használhatatlan a tiszteletlenségével, pökhendiségével, dologtalanságával együtt. Isten iskolájában
egészen kifényesedik az értéke.

„Kis elsősként” meg kell
tanulnia másokat szolgálni, ráadásul olyan nyelven,
amit nem ért, tehát azt is
meg kell tanulnia. Meglehet, hogy szomorú szívvel,
de szorgalmasan tanul: a
pásztorkodó népből való
ifjúnak földművelést, kereskedelmet, gazdaságvezetést, gazdálkodást, raktározást, diplomáciát, emberismeretet és ki tudja, mi
mindent kell még tanulnia
ahhoz, hogy mind Potifár, mind a
börtönparancsnok, mind a fáraó rá
merje és akarja bízni mindenét. Márpedig akarják, mert vitán felül ért
mindahhoz, amivel megbízzák. Sem
idegenbe hurcolt rabszolgaként,
sem még annál is kisebbként: börtönviselt rabszolgaként nem mondja, amit sok mai diák azzal a jellegzetes hangsúllyal: Tanulni?! Ide?!
Szorgalmáról árulkodik, ahogyan a
fáraótól kapott kinevezése után
ahelyett, hogy a börtön fenekéről a
trón közelébe kerülve szédülten élvezgette volna a hatalmát, azonnal
indul bejárni Egyiptomot, fölmérni
a helyzetet, fölkészülni a rá bízott
feladat maximálisan jó elvégzésére.
Magadnak tanulsz...
E két szó, amivel hol a felelősséget lerázni, hol biztatni akarják a
diákokat, egyszerűen nem igaz.
Aki tanul, mindenkiért és mindenkinek tanul. De elsősorban az Úrnak, akkor is, ha akadémikus, akkor is, ha középiskolás! Ahogy C. S.
Lewis mondja: „Beethoven és egy
takarítónő alkotómunkája pontosan ugyanannak a feltételnek az
alapján emelkedik lelki síkra: ha Istennek ajánlva, alázattal végzi,
»úgy, mint az Úrnak«.”
Ha kedved sincs
Az ige attól még igaz marad a tanulásra is: „Minden dolog fárasztó, el
sem tudja mondani az ember.” (Préd
1,8) Éppen ezért olyanért fáradozni,
ami Isten szemében értékes, összehasonlíthatatlanul jobb, mint például a ranglétra taposásáért.
Kezdődjön hát az újabb tanév,
jöjjenek csak a szeretett ismeretek és
rettegett számonkérések! Nagymamák, nagypapák, szülők, diákok, tanulásra és imádságra fel! S ha jön a
sok házi? Ahogy egy mai klasszikus,
Háló Gyula mondja: „Ha kedved
sincs hozzá, tedd meg azonnal!”
Szommer Hajnalka

