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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. szeptember 9.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

CVI. ÉVF. 37. SZÁM

Ifjúsági találkozó Békéscsabán

A Reménység fesztivál után Isten a
szívemre helyezte egy ifjúsági találkozó megrendezését. Lelkiekben sokat
erősödtem a fesztiválon, ám a találkozó gondolatát nem vettem komolyan,
de Isten rámutatott az életemben arra,
hogy milyen fontos az ő vezetésére figyelni. Amit az ember szívére helyez,
nem véletlenül teszi, hanem célja van
vele. Az Úr újra elém hozta a találkozót. Így lélekben megerősödve, engedelmeskedve Istennek nem vártam tovább a rám helyezett feladattal.
Hiszem, hogy Istentől csak jó dolgok származnak!
Hát elmondhatom, hogy az augusztus 18-án megrendezett békéscsabai felekezetközi ifjúsági találkozó is
ilyen jó dolog volt. Egy olyan délutánt
szerettünk volna együtt tölteni a Körösvidék fiataljaival, amiben jobban
összekovácsolódhatna az ifjúságunk.
Ahol együtt zenélhetünk, énekelhetünk, beszélgethetünk, kapcsolatot teremthetünk és ápolhatunk.
Dicsőség az Úrnak, 80 fiatallal találkozhattunk szombaton. Egy áldásokban gazdag délutánt és egy meghitt, hangulatos estét tölthettünk
együtt a Körösvidék baptista fiataljai-

val, valamint a városból a szabadkeresztyén, a pünkösdi és a Hit gyülekezetéből érkezettekkel. Akik itt
voltak, tapasztalhatták Isten jelenlétét, áldásait, bátorítását és szeretetét.
15 órától lehetett regisztrálni.
15.45-kor Szűcs B.
Ottó testvér – gyülekezetünk lelkipásztora – igei gondolataival és imádságával kezdődött az alkalom, majd
kérésünkre a méhkeréki fiatalok 18 főből álló csoportja szolgált énekekkel,
és közben öt bizonyságtételt hallgathattunk meg a különböző felekezetekből. Ezt 17.30-tól kötetlen szabadidős
program követte, amikor is a fiatalok
beszélgethettek, sportolhattak és a református egyház által működtetett
Parakletos kiadó könyveiből és ajándékaiból is válogathattak, vásárolhattak. Nagyon jó volt látni, hogy a
fiatalok a témához méltók voltak és a
kapcsolatépítésre nagy hangsúlyt
fektettek. 19 órától kezdődött a szalonnasütés, ami alatt a méhkerékiek
énekekkel gazdagították az estét. A sütésre a gyülekezetből is érkeztek testvérek. Az este kb. 10 órakor ért véget.
Összegezve úgy látom, hogy egy
nagyon áldott baráti találkozó jött létre, ami hiszem, hogy kezdete lesz egy
összetartó fiatal nemzedéknek, és hiszem, hogy lesz folytatása is.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek a munkáját, a bátorító
hozzáállását és imádságát.
Bálintné Nóvé Noémi
Békéscsaba

Nem szeretünk,
ha mindig a miértek
után érdeklõdünk.

(Vas Ferenc)

Október 6-án, szombaton 10–13ig az MBE kommunikációs osztálya
médianapot szervez budapesti
helyszínen.
A találkozó programjának első
felében a résztvevők megismerhetik
az egyház kommunikációs munkáját és munkatársait, jövőbeli terveit
és a bekapcsolódás lehetőségeit egy
interaktív fórum keretében, amely
során várjuk a hozzászólásokat és
visszajelzéseket. A program második felében médiaszakemberek vezetésével több workshop (műhely)
is lehetőséget ad a kommunikációs
ismeret és gyakorlat megszerzésére
és fejlesztésére.
Hívjuk és várjuk a gyülekezeti
tudósítókat és sajtófelelősöket, a
médiában dolgozókat vagy erre a
pályára készülőket, valamint mindenkit, aki egyházunk kommunikációs szolgálata iránt érdeklődik.
Hívjuk és várjuk azokat, akik önkéntesként örömmel részt vennének ebben a szolgálatban.
A médianap minél jobb előkészítése érdekében kérjük, hogy az előzetes jelentkezéseket a kommunikacio@baptist.hu e-mail címre küldjünk szeptember 23-ig.
AZ EVANGÉLIUM EREJE
Kampányfilmpályázat
Készíts 30–60 másodperces kampányfilmet az evangélium erejéről!
A nevezéshez küldd el személyes
adataidat és a Youtube-ra feltöltött
videó linkjét a kommunikacio@
baptist.hu címre 2012. szeptember
30-ig! A nézettséget is figyelembe
véve a szakmai zsűri a kreativitás,
eredetiség, szakmaiság, lelkiség
alapján dönt. Győzteseké az értékes
jutalom! Várjuk jelentkezésed!
Háló Gyula MBE Kommunikációs
Osztály (+36-20/886-0010)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 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.
Mindkét előadást kérdések és
megvitatás követi. Gyülekezeteink
és a szolgálattevők lelki megújulásáért imádkozva hívunk és várunk
minden felelősséget viselő testvért! Az érkezők létszámát szeptember 24-ig jelezzük a vendégfogadó gyülekezetnél! Lukács Tamás
ügyintéző lelkipásztor: e-mail:
ltg952@gmail.com, mobil: 06-20886-0500.
 Október 6-án immár ötödik
alkalommal szerveznek országos
focikupát baptistáknak. A korábbi alkalmak jó lehetőségek voltak
mind ifjúságok találkozására,
mind evangelizálásra a sporton
keresztül.
További információ kérhető
Kántor Barnabástól a következő címen: kanti710@gmail.com.
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„Ez az út, ezen járjatok!”
Bemerítés Kosdon

Sűrűn követték egymást az események az elmúlt hetekben gyülekezetünkben, Kosdon. A július 29-i gyermekbemutatást (lásd 274. o.) követő
vasárnap, augusztus 5-én bemerítésnek adhattunk otthont. Öt fehérruhás
kívánta megerősíteni az Úrral kötött
szövetségét.
Kalláné Tikos Erzsébet tett elsőként
bizonyságot vízbe lépése előtt, melyben elmondta, hogy kanyargós életút
áll mögötte, és úgy érzi, az Úr kellőképpen formálta őt ahhoz, hogy ezt az
érett döntést meghozza. Nagyon szereti közösségünket, melynek már
most odaadó, hűséges tagja.
Egy házaspár követte őt a hullámsírba. Benedek Elvira és Balázs 20 éve
házasok.
Az elmúlt esztendő hozta életük
nagy változását, amikor is közös hobbijuk, a kerékpározás alkalmával megismerkedtek gyülekezetünk egyik fiataljával, összebarátkoztak és közben
szívük is egyre nyitottabbá vált az
evangélium iránt. Elvira úgy érezte, át
kell lépnie egy bizonyos küszöböt,
ami előtt eddig csak toporgott. Meghívást kaptak a Reménység fesztiválra,
és ott ez meg is történt. Időközben
mind több baráti szál szövődött köztük és gyülekezetünk tagjai között, így
ezen a vasárnapon már régi, kedves
barátainkat köszönthettük testvéreinkként.
Ezután két fiatal fiú bizonysága következett.
Makrai Dominik hívő család gyermekeként eddig is az Úr közelében
cseperedett, így kerülhetett el tavaly
nyáron egy keresztyén táborba, ahol
első isteni érintését kapta. Most előttünk elmondta, hogyan értette meg
egyszeriben a kicsiny korától jól ismert gyermekdal sorait: „Rút volt szívem, sötét, de Jézus oda betért...”
Kedves énekével igazán élő bizonyságot tett előttünk.

Őt a sorban Jenei
Dávid követte. Egy tavalyi konferencián vettetett el a mag az ő szívében is. Mint most láthattuk, jól előkészített
termőtalajba hullott.
Elsősorban
hívő
szülei voltak a szőlőmunkások, és ezen a
vasárnapon
velük
együtt örülhettünk Dávid döntésének. Bár falunktól távolabb laknak, mégis úgy érezték, itt találtak lelki otthonra, így csatlakoztak gyülekezetünkhöz.
Az igei szolgálatot Abonyi Péter
testvérünk végezte ezen az alkalmon,
a bemerítést pedig Léman Jenő gyülekezetvezető, presbiter testvérünk.
A köszöntések sorából számomra
még most is élesen visszacseng az
egyik közeli hozzátartozó Ézsaiástól
vett buzdítása: „Ez az út, ezen járjatok!”
Ezzel kívánunk mi is mindannyiuk életére hűséges, kitartó útkövetést!
Abonyi Henrietta
2012. augusztus 20-án a baptista
imaház kertjében megtartott állami
ünnepségen községünk polgármestere
Léman Jenő prédikátornak díszpolgári
címet adományozott a községben és az egyházi területen végzett munkájáért.
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Jubilál az elsõ afrikai gyülekezet
A nyugatafrikai Sierra
Leone állam
székhelye
Freetown, egy
tengerparti
város. Néhány
kerületében
nyugati stílusú magas épületek büszkélkednek. Egykor Kanadából jöttek
vissza Afrikába felszabadított rabszolgák, köztük istenfélő emberek is,
akik kétszázhúsz éve ott helyben
gyülekezetet alapítottak. Ez volt
egyúttal az első afrikai gyülekezet.
Elsők között érkezett egy volt kanadai rabszolga fia, aki összefogott hasonló sorsú társaival, hogy az akkor
szinte jelentéktelen városban legyen
lelki közösség. Freetown Regent
Road utcájában eredményes lett a
gyülekezetplántálás. Kétféle evangéliumi közösség tagjai fogtak össze, a
metodisták és a baptisták. 1792-ben
Isten Egyháza (Church of God) volt a
nevük.
Amikor még Angliában tartózkodott William Carey, tudomására jutott
az úttörő kezdeményezés, és környezetéből két önkéntes vállalkozót arra
lelkesített, hogy menjenek Afrikába
segíteni. Ám az egyikük súlyos betegség miatt visszatért, a másik pedig a helyi kormányzattal került ellentétbe, és távoznia kellett. David
George (1743–1810) maradt egyedül a
visszatért igehirdetők közül. Kanadában felavatott presbiter volt, ezért

Freetownban a hívők lelkipásztoruknak tekintették.
Hűségesen szolgált a gyülekezetben haláláig. Időközben újabb segítők
is érkeztek a Brit Missziós Társulattól,
majd a német baptistáktól, akiknek
segítségével felépült a fővárostól kb.
100 kilométerre egy szemklinika. A
közösség tovább erősödött. Az Úr kegyelme megtartotta a gyülekezetet
immár 220 esztendeje. A most jubiláló
gyülekezet pásztora Freetownban
már 25 éve áll az őrhelyén. Az idei
nyáron alkalmat kerítettek egy nagy
ünnepélyes hálaadásra.
Sierra Leonéban nemrég borzalmas polgárháború dúlt, és a fegyveres harcok során elmenekültek a
misszió munkásai. Közülük, mint
legbátrabb, utolsónak maradt Füredi
Kamilla nővérünk, de végül ő is távozott az országból. Most már csak
emlékei vannak az erőszaknak, és az
épületben a helyiek véres eseményekhez fűződő emlékeket mutatnak a látogatóknak. Fokozatosan
visszaállt a rend, és a kikötőváros képe ismét vonzó. A misszió is erősödik, már több gyülekezet nyílt a néhány milliós országban. A muszlim
terroristák egyelőre nem veszélyeztetik őket.
Makeniben jelenleg újra áldásos
munkát végző honfitársunk közvetítésével hazánkat is meglátogatták ottani igehirdetők és az afrikai testvérek
vezetői. Érdeklődésünk és imádságaink kísérik az idei nyáron jubiláló
gyülekezet fellendülő misszióját.
Szebeni Olivér

Hitvallás és útravaló

Az Alsóhegy utcai gyülekezet
imaházában június 24-én a délelőtti
istentisztelet keretében hat újjászületett lélek bemerítésére került sor –

nagy érdeklődés
mellett. Az igehirdetés és bemerítés
szolgálatát Fábián
Sándor lelkipásztor, a liturgusi feladatokat Ádány
Mihály presbiter
látták el. A bizonyságtételek és
köszöntések között az énekkar és
az ifjúság énekei
gyönyörködtették
a hallgatóságot. A
képen balról jobbra: Mikolics Anikó,
Tölgyes-Busz Emese, Tölgyes Tibor, Fábián Sándor lelkipásztor, Janák Tiborné Gabriella, Ádány Rebeka és Uri Benjámin.
(KNJ)

Kreatív napközis
táborok a Biharugrai
Körzetben
Isten kegyelméből a Biharugrai
Körzet két állomásán, Biharugrán és
Berekböszörményben kreatív táborokat tarthattunk a településeken
élő 5–16 éves gyermekek számára.
A két hét alatt ily módon összesen
60 táborozóhoz tudtuk közel hozni
Isten igéjét. A különféle ajándékok
és egyéb érdekes apróságok készítése mellett a gyermekek részt vettek
énektanulásban, hallottak és tanultak érdekes bibliai történeteket, izgalmas bábelőadás és filmklub részesei lehettek, reggeli tornával, játékkal, sporttal elégíthették ki
mozgásigényüket, és csapatversenyeken, vetélkedőkön mérhették
össze ügyességüket. A táborok
programját tovább színesítette a kirándulás, csónakázás és az angol
nap. Ez utóbbi egy későbbi angoltábor előhangja kívánt lenni.
A körzet fiataljaiból és gyermektanítóiból álló 10-15 fős segítőcsapat
tagjai nagy odaadással és alapos felkészültséggel álltak helyt a táborokban. Hálás szívvel állapíthattuk
meg, hogy a gyermekhetek legalább
annyi örömöt, áldást és lelki növekedést jelentettek a segítőknek, mint
a résztvevőknek. A gyulai gyülekezet bábcsoportjának színvonalas
vendégszolgálata pedig külön örömöt jelentett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A táborokat igen nagy érdeklődés kísérte a községek lakosai részéről, jó volt látnunk, ahogyan felfigyeltek az emberek a gyermekheteink hatására. Reméljük, hogy a
mindkét helyen működő rendszeres
bibliaköri alkalmainkon megjelennek idei táborozóink, és hisszük,
hogy a Jóatya áldást ad a „magvetésre”. Övé legyen a dicsőség!
HS
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Evangelizációs
szeminárium
Szeretnék bepillantást adni a
kedves olvasóknak a tábor evangelizációs kurzusába, ahol azzal
foglalkoztunk, miként mondhatjuk el az evangéliumot ismeretlen személyeknek.
A mai felgyorsult világban
nem egyszerű feladat az embereket megállítani és beszélni nekik
Jézus Krisztusról, és arról kérdezni őket, mit gondolnak a halál
utáni állapotról.
Ennek a nehézségnek a legyőzésével és többek között az evangélium hatékony elmondásával
foglalkoztunk.
Csoportunkat Révész Árpád és
Varga Attila testvéreink vezették,
akiktől az elméleti oktatás mellett gyakorlati tanácsokat is kaptunk.
Mielőtt evangelizálni mennénk, fel kell mérni önmagunkat,
milyen a kapcsolatunk az Úrral.
A szeretetközösség és az imádság, amik nélkülözhetetlenek.
Hiszen hogyan is tudnánk beszélni egy olyan szeretetről, amit
még mi magunk sem éltünk át?
Először saját életünket kell
rendbe tenni, és csak utána szolgálhatunk mások felé.
A hét folyamán igyekeztünk
elsajátítani mindent egészen az
alapoktól. A kapcsolatfelvételről,
személyes bizonyságtételünk elmondásáról és arról, hogyan térhetünk rá az evangéliumra egy
olyan személy előtt, aki még soha nem hallott Jézus Krisztusról.
Feladatunk volt gyakorolni az
evangélium elmondását egymás
előtt.
A hét második felében ezeket
a gyakorlatokat váltotta fel a valódi élet, mikor hármas csoportokra bontva elmentünk a partra
és a Balaton déli városaiba elmondani az örömhírt. A kapcsolatteremtés miatt fontos, hogy
egy csapatban különböző neműek legyenek, hogy a nők nőket,
férfiak férfiakat szólítsanak meg.
Körülbelül 30-an indultunk el
különböző településekre.
Kérdőívvel kezdtünk, és miután beleegyeztek a kitöltésbe, két
fontos kérdést tettünk fel nekik
(Folytatás a következő oldalon)
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A gyõzelem ára – 2012 Fonyód
Baptista ifjúsági nagytábor
és fiatal felnõttek hete
Imádság és kitartás – a hetet követően ez a két szó fogalmazódott
meg bennem azzal kapcsolatban,
hogy mi életünkben a győzelem
ára. Már második alkalommal foglalták el baptista fiatalok százai a
fonyódligeti gyermektábor területét
idén nyáron augusztus 6–12. között.
Két évvel ezelőtt a területen található nagy távolságok ellenére megszerettük ezt a terepet, így idén is itt
találkozhattunk egymással és az
Úrral.
Hogyha nagytábor, akkor barátság, döntések, Isten jelenléte, dicsőítés, sport, regisztráció, szuper kávéház, tanítások, kiscsoportok, evangelizáció... és sorolhatnám még
hosszasan. Idén különösen sok új lehetőség nyílt a részvevők számára,
hogy aktívan tölthessék el a nyár
egy szeletét a Balaton partján. 720 fő
feletti regisztrált létszám, hétfajta
kurzus délelőttönként, két különleges reggel a „lehetetlen küldetés”
nevet viselő csapatjátékkal.
A szervezők csapata, amely kb.
60-80 főt számlált, a tábort megelőző hétvégén érkezett a helyszínre,
hogy együtt felbátorodjunk Isten
munkájára, valamint hogy technikailag is minden készen álljon a hét
kezdetére. Ezen a területen akadt is
némi izgalom már a tábor elején, hiszen a hangtechnikát szállító kamion lerobbant, így ez adott az imádkozók számára imatémát, a zenészek és hangtechnikusok számára
fejtörést. Isten azonban jót hozott ki
ebből, és úgy éltük át, hogy áldás
volt kicsit csendesebben kezdeni
őelőtte az első estét.
Az alkalmakon dicsőítéssel szolgált a Karneol csapata, amelyet
Milánkovics Dániel (Dana) táborvezető és Révész Dániel vezettek. A lendületes daloknak plusz friss ízt

adott két vonós testvérünk-barátunk, akik nagy Istentől adott talentummal „húzták” a dicséreteket. Két
alkalommal „vendég” zenekar magasztalásába kapcsolódhattunk be, a
szentendrei és a debreceni fiatalok
csapata állt e mögött. Több drámaelőadásnak is tanúi lehettünk az estéken.
Hálásak vagyunk a tanítóknak is,
akik vállalták köztünk a szolgálatot
a héten a győzelem témakörében:
Tóth Sándor, Révész Jonatán és Kriston
István, id. Kovács Géza, Heizer Tamás,
Révész Árpád, Szenczy Sándor és Papp
János. Sok értékes gondolattal lehettünk gazdagabbak általuk. A tanításokat követően voltak közöttünk,
akik szolgálatra szánták oda az életüket, mások megújították az Istennel való kapcsolatukat, vagy az első
lépést megtéve most először adták
át életük irányítását Jézusnak. Különösen nagy áttörést éltünk át péntek
és szombat este, úgy éreztük, Isten
munkája ekkor vált igazán láthatóvá
a hét során.
Személy szerint én nagyon hálás
voltam azért a csoportvezetői csapatért, akik a délelőtti csoportbeszélgetések és a csapatjátékok során hűségesen
helytálltak: imádkoztak,
beszélgettek, lelkigondoztak, zsíros dinnyét adogattak, pókfociztak, az élő
bowlingnál
csúszkáltak
vagy arra bátorítottak másokat. :) Felemelő volt
együtt időt tölteni reggelenként, imahármasokat alkotni, és különösen hét vége
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(Folytatás az előző oldalról)

felé hallgatni a megtapasztalásokat,
friss élményeket.
Sajnos egyes esetekben sérüléssel
vagy betegséggel fejeződött be valakinek a tábor, de nagy örömöt jelentett, hogy akadt, akinek a rátörő erős
hátfájását Isten imádság hatására elvette, helyreállította az egészségét!
Megragadó előadást láthattunk a
Márk-dráma előadásában szombaton, és egy hiteles férfit Kriston István személyében a keddi szemináriumon, valamint az esti tanítás során. István a Magyar Honvédség
vezénylőzászlósaként sok ezer katonáért felel, ugyanakkor teljes szívvel szereti az Urat. Példája a kiválóságra, kitartásra, jó hozzáállásra bátorított minket. Áldott beszélgetés
alakult ki a médiaszeminárium során is.
Kiváló munkát végzett a héten az
esti kávéházak csapata, a „lehetetlen
küldetés” szervezői, a foci-röpikosár-német kurzus vezetői is, a
Seetoo Improvizációs Színház, és Isten áldását tapasztalta a Balatonparti településeken evangelizáló
missziós kurzus is. Sokat tett értünk
a regisztrációs alakulat, a biztonsági
team, a nagysátoros és a technikai
csapat is.
Hálásak vagyunk azért, hogy eljöttetek, köszönjük egyházunk és
gyülekezeteink támogatását, imádságát, dicsérjük Istent azokért a tettekért, amiket elvégzett az életünkben a hét során. Tanított bennünket
a győztes életre: „Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem
törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és
angyalai előtt.” (Jel 3,5)
Guti Sándor
„Sokat tanultam a csoportban a
lányoktól, utolsó este egyikükkel
egymás vállán sírva imádkoztunk.

Megújulásra és megtérésre hívás
volt, és annyian mentek előre, hogy
úgy éreztem, ki kell mennem nekem
is imádkozni értük, velük. Kioldalogtam, imádkoztam egy lánnyal
megújulásért, majd ezután odajött a
csoportomból egy lány, sírt a vállamon, és elmondta, hogy nem mert
kimenni, nem akarta magának se bevallani, hogy baj van, de meglátott
engem, hogy imádkozhatna velem,
és már nem volt, ami visszatartsa.
Olyan mély kapcsolatba kerültünk,
amit el se képzeltem volna a hét elején.” Petra, Budapest
„Áldás, élmény, megtapasztalás
minden volt, ami csak kell :D El nem
tudod képzelni, milyen áldás volt a
csoport (: Ez a hét életem talán legnagyobb élménye volt. Az Úrral egy
jó kis cserét csináltunk: ő megerősítette a hitemet és visszaadta a bizalmamat az emberek iránt, és újra
mindenestül az övé a szívem. Minden tanítás hordozott valami üzenetet, ami megérintett, és a dicsőítések
magukért beszélnek :D Nem mellesleg fantasztikus, áldott a közösség.”
Fanni, Debrecen

1. Ha most meghalnál, a
mennybe jutnál? Foglalkoztat ez?
2. Tegyük fel, meghalsz, odajutsz Isten elé, és ő megkérdezi:
„Milyen alapon engedjelek be a
mennybe?” – mit válaszolnál neki?
Legtöbb esetben az emberek
saját jó cselekedeteikre hivatkoztak. De valóban a jó cselekedeteink
azok, amik üdvhöz juttatnak minket? A Biblia megadja a helyes választ rá! „Hiszen kegyelemből van
üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8–9)
A jó cselekedetek nem üdvösségszerzők, hanem csak -jelzők.
Sok embernek a szíve nyitott
volt Jézus Krisztus üzenetére, és
többen át is adták az életüket még
abban a percben, mikor megtörtént a találkozás, köztük egy
nyolcéves kisfiú. Ahol megvolt rá
a lehetőség, filmet vetítettek az utcán, és ezáltal még több emberhez
eljutott az evangélium.
Megdöbbentő volt találkozni
olyan megtértekkel, akik ismerték
az igét, de mégsem tudták, mi lesz
az életükkel. Nincsen üdvbizonyosságuk. De azok számára is
van üzenete a Bibliának.
„Bizony, bizony, mondom néktek:
aki hisz, annak örök élete van.” (Jn
6,47)
Tehát nekünk, akik már ismerjük az Atyához vezető utat, feladatunk megismertetni ezt másokkal.
De ha Jézus Krisztus nem él bennünk, nem tudunk mit továbbadni. A szeretet és az imádság
mindennek az alapja. Amíg nem
lesz, rettenetes az ítélet előttünk,
nem érezzük a kegyelem jó ízét.
Nagyon fontos, hogy az emberek
halljanak az evangéliumról, és
tudják, nem mindegy, hol fogják
tölteni az örökkévalóságot. Az életünknek tétje van.
Mindannyian, akik részt vettünk ezeken az alkalmakon, megtapasztalhattuk, hogy Isten milyen
csodálatosan működik a szívekben, és legjobb az ő vezetése alatt
élni és munkálkodni. Rájöttem,
számomra nem választási lehetőség, hogy beszélek-e Jézus Krisztusról, mert hitünk megvallása
életforma. Hiszen melyik gyermek
az, aki nem szeret beszélni a szülői szeretetről? Marton Debóra

behi37.qxd

8/30/2012

6:51 PM

Page 6

274BÉKEHÍRNÖK

IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
2012-ben ismét Misszió
Expó az Ez az a nap!-on

A 2012. október 20-i Ez az a
nap!-hoz kapcsolódó Misszió Expó
keretében újra lehetőség nyílik keresztyén oktatási intézmények,
gyülekezeti és missziós szolgálatok
megismerésére, keresztyén témájú
könyvek, pólók, CD-k stb. termékek
megvásárlására is. Az eddigi évekhez hasonlóan a missziós kiállítás a
Magyar Evangéliumi Aliansz támogatásával jön létre. Az expó 12–17
óráig látogatható.
„Mi dolgunk a világon? Átadni
Isten üzenetét. Elmondani az örömhírt. Életünkkel és szavainkkal bizonyságot tenni Istenünk kegyelméről, az Úr Jézus váltságáról, hívogatni a mennyei lakomára, építeni
Isten országát. Ebben fognak össze
gyülekezetek, missziók, hogy Krisztus jó hírével elérjék a gyerekeket, a
fiatalokat, az időseket, a családokat,
az egyedül élőket, a bajbajutottakat.
Szavakkal, könyvekkel, mosollyal
és könnyekkel, zenében, dalban,
versben, igével, szappannal, levessel, öleléssel, derűvel és vigasztalással, szelíden vagy harsonaszóval,
mindenkiért, mindig, mindenhova
menve, csak szeretetből, boldogan
Őt követve, Vele együtt nekifeszülve, küzdve minden erőnkből a legnemesebb célért: beszeretni minden
embert a mennybe...” Horváth István
Kiállítók számára további információval a tunde@ezazanap.hu
e-mail címen, a 06/20/775-8627-es
vagy a 06/70/334-8271-es telefonszámon tudunk szolgálni.

2012. szeptember 9.

Teremtés kontra evolúció 2. rész
Azt tanították velünk az iskolában,
hogy az evolúcióelmélet magyarázatot
ad az élet kialakulására. Azt tanultuk,
hogy a földön az élettelen anyagból
megfelelő körülmények között, hoszszú idő alatt, maguktól létrejöttek az
élő sejtek építőelemei – fogalmazta
meg Molnár Sándor. – Aztán megint
hosszú idő elteltével, megfelelő körülmények között egyre bonyolultabb
szervezetek jöttek létre, és végső soron
így jött létre az ember a majom utáni
lépcsőben. Az elmélet egyik fő bizonyítékának a híres Miller-kísérletet
hozták fel, amelyet Stanley Miller 1953ban végzett el. Az volt a célja, hogy kísérleti úton igazolja, hogy az aminosavak – amelyek a fehérjék építőkövei –
létrejöhettek véletlenül, úgymond az
élettelen földön sok milliárd évvel ezelőtt. A kísérletben egy olyan gázkeveréket használt, amilyen feltételezései
szerint az ősi földön létezett, amely
ammóniából, metánból, hidrogénből
és vízgőzből állt. Ezek a gázok természetes körülmények között nem lépnek egymással reakcióba, csak ha
energiát közlünk velük. Miller feltételezte, hogy az ősi légkörben az energia
a villámokból származott. A kísérletéhez mesterséges elektromos forrást alkalmazott. 100 fokra melegítette ezt a
gázkeveréket egy hétig, és elektromosságot vezetett bele. Aztán egy hét eltel-

tével megvizsgálta a tartály alján keletkezett üledéket, és megállapította,
hogy a fehérjék alapeleméül szolgáló
20 aminosavból három megtalálható
volt benne. Ennek hallatán ünnepelt
az egész világ. Újságcikkek jelentek
meg, hogy lám-lám, sikerült bebizonyítani, hogy az élettelen anyagból a
föld őslégkörében hogyan keletkezett
az élet. Azonban van néhány probléma ezzel a kísérlettel – világított rá a
kutató. – Először is a Miller által szimulált földi légkör egyáltalán nem
volt reális. Az 1980-as évek végére a
kutatók teljesen egyetértettek abban,
hogy a primitív földi légkör nitrogént
és szén-dioxidot tartalmazott metán és
ammónia helyett. Ezekkel az alkotórészekkel pedig soha nem lehet aminosavat előállítani. Hosszas hallgatás
után maga Miller is bevallotta, hogy az
általa használt gázkeverék nem volt
realisztikus. Másodszor kiderült az is,
hogy elég oxigén volt a föld légkörében ahhoz, hogy elpusztítsa az aminosavakat, még ha lehettek volna is. Harmadszor, még ha létre is jöhettek volna
aminosavak, az még nem élő anyag, és
még senki nem tudta megmutatni,
hogy abból a néhány fajta aminosavból hogyan álltak össze az aminosavak
fehérjeláncokká, és végül hogyan lett
ebből élő szervezet. (Folytatjuk)
Durkó Anett

Gyermekbemutatás Kosdon
2012. július 29-én kettős gyermekbemutatás volt gyülekezetünkben.
Forstenheizler Tamás és Andrea második kislányukat hozták az Úr elé.
Léman Jenő prédikátor Eszter könyvéből köszöntötte az erre a névre hallgató gyermeket.
„Eszter mindenkinek megtetszett,
aki csak látta.”

Ármós Zoltán és Ágnes életében
Isten különleges ajándéka Rita születése.
Két nővére után immár harmadik
gyermekként érkezett a családba.
Mélyen átélhettük az igét: „az
anyaméh gyümölcse, jutalom”.
Isten gazdag áldását kívánjuk
mindkét család életére.
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Jónátán herceg és a hagymaszedés
A világ legnehezebb
hagymája
(8,15 kg)

Nagyon száraz és forró nyár van
mögöttünk. Egy hónapja, amikor kertünkben kiszedtem a hagymát a földből, a termés láttán elgondolkodtam.
Márciusban, amikor veteményeztünk,
a dughagyma az elsők között került a
földbe. Négy sorba tettem vöröshagymát, két sorba pedig fokhagymát.
Miután a dughagymák a földbe kerültek, mind egyforma gondoskodásban részesültek. Ha locsoltunk, az
egész táblát locsoltuk. A gyomtalanításkor minden sort kigazoltunk. A
napsütés egyformán érte őket. Mindet
egyformán kapáltuk.
Az eredmény? Elgondolkodtató
volt számomra. Ahogy egyesével
szedtem ki egyik hagymát a másik
után, meglepett, amit láttam. Voltak
gyönyörű, szép, egészséges vöröshagymák. Egészében véve nagyon elégedettek voltunk az eredménnyel. Volt
viszont néhány hagyma, ami gyakorlatilag akkora maradt, mint amikor bedugtam a földbe.
Néztem egymás mellett a gyönyörű nagyra nőtt vöröshagymát, és a kicsi dughagymát, ami akkora maradt,
amekkora volt. Mi a különbség? Miért
nőtt az egyik nagyra, a másik miért
maradt kicsi?

Mindezek után hogy jön Jónátán herceg a hagymaszedéshez? Ma délelőtt az imaházban
az igehirdetés Jónátán hőstettéről
szólt. Ennek kapcsán jutott
eszembe a hagymaszedés.
Mi nagyon gyakran szeretünk
hivatkozni a körülményekre. Ó,
én nagyon szívesen tenném ezt
vagy azt, de nincs rá lehetőségem. Nem olyanok a körülmények. Én nem tudok adakozni,
mert nekem is kevés van. Én szeretnék szolgálni, de nem hallgatnak meg. Én szeretnék bizonyságot tenni, de nincs rá alkalmas
idő. Olyan a környezetem, hogy
nincs rá lehetőség. Én szeretnék
valami nagyot tenni Krisztusért,
de... Valamit szeretnék, de nem is
tudom, mit. Így nem is teszek
semmit. Nincs lehetőség, nincs
alkalom. Én nem tehetek róla.
Ilyenek a körülmények.
Ha a hagymát nézem, a körülmények adottak, egyformák voltak. Az egyik mégis nagyra nőtt, a másik maradt akkora, amekkora volt.
Mégsem lehet mindenért a körülményeket okolni?
Hallgattam az igét. Mi a különbség a körülményekben? Van különbség? Ugyanabban a közegben élt Saul és Jónátán. Saul a király, Jónátán a
trónörökös. Ugyanabban az udvarban, királyi házban éltek. Ugyanaz a
nép vette körül őket. Ugyanaz az ellenség, ugyanaz a veszély. Saul és Jónátán felelős népéért. Mi a különbség Saul és Jónátán között. A különbség nem a körülményekben
van, hanem a szívben. Jónátán bízik
Istenében. Ő tudja, hogy „az Úr előtt
nincs akadály, akár sok, akár kevés
ember által szerezhet szabadulást”.
Saul ezt talán már elfelejtette. A különbség a szívben van.
Testvérem! Amikor arra hivatkozol, és mentegetőzöl, hogy ezt vagy azt
a szolgálatot nem tudod elvégezni,
mert... Nézz magadba! És nézzek magamba. Nem biztos, hogy mindenért a
körülmények a „felelősek”. Indulj el
Istennel úgy, mint Jónátán! Ha így indulsz, Isten is ott lesz.
Boldog győzelmeket!
Emerke

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
DÖMSÖD: Baksai Mihályné
(Kovács Erzsébet) testvérnőnktől
július 20-án búcsúztunk, akit 86 évesen szólított haza az Úr. Testvérünk
diakonisszaként, majd férjével
együtt a pesterzsébeti gyülekezet
gondnokaként is szolgált. A gyászszertartáson az igehirdetés szolgálatát dr. Almási Mihály lelkipásztor
testvér végezte. Testvérünk imádkozó, buzgó hívő élete legyen példa!
– Bus Attila tragikus hirtelenséggel, 43 évesen hunyt el. Temetése
augusztus 11-én volt nagy részvét
mellett. Igét hirdetett dr. Almási Mihály lelkipásztor.

H I R D E T É S E K
 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.
 Albérletet kínál Hívő diáknak kiadó Budapesten a belvárosban csendes, világos, Körút közeli
minigarzon szépen berendezve. 32
ezer forint havonta + fogyasztásfüggő rezsi. (Új, hőszigetelt nyílászárók.) Számlát adunk. Kéthavi
kaució szükséges. Tel.: 06 20 323
1704, 06 1 276 8528.
 Pedagógus állás A vésztői Jó
Pásztor Keresztyén Általános
Iskola pedagógusokat keres azonnali kezdéssel. Lakhatást tudunk
biztosítani! További információ:
www.eljada.shp.hu. Jelentkezés:
Tóth Barnabás 06-30-852-5451;
magor.barna@gmail.com.
 Ingyenes jogi tanácsadás Az
MBE székházában (VI. ker., Benczúr u. 31.) minden kedden 15–16
óráig. Ügyvéd: dr. Zolcsák Ottó.
Előzetes bejelentkezés az alábbi
telefonszámokon szükséges: 0630/3068-340-es vagy a 06-20/7758181-es (baptifon). Az ügyfelek
fogadása az előzetes időpontegyeztetés alapján történik.
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Ez az a nap! 2012
Matt Redman és Tim Hughes
Budapesten
Október 20-án, szombaton
16–23 óráig (a Misszió Expó 12
órakor nyit) a Papp László Budapest Sportarénában. Jegyár: 2990
Ft/db, csoportos kedvezménnyel
már 2240 Ft/db-tól! Jegyek kaphatók a Kérügma webáruházban,
keresztyén könyvesboltokban, a
Ticket Expressz, Ticketportal és
Interticket országos hálózatában,
valamint gyülekezeti jegyterjesztőknél.
A közel hétórás program
nagyszerű magyar csapatokkal
indul. A Golgota Gospel Kórus,
majd a Debreceni Dics Suli tanári kara vezet minket a dicséretben. A tavalyi nagy siker nyomán egy blokkban Pintér Bélát és
Csiszér László zenekarát hallhatjuk és kapcsolódhatunk be a
„szigorúan” közismert dalok
éneklésébe.
A nap kiemelt vendége lesz
Matt Redman (Blessed be your
name, Heart of worship...) és az
LZ7 (27 Million), valamint Tim
Hughes (Here I am to worship,
Oh happy day...) és a Worship
Central (Londonból indult dicsőítő mozgalom, hihetetlen dinamizmussal, ismert énekesekkel,
dalszerzőkkel – Ben Cantelon, Al
Gordon, Nikki Fletcher, Luke
Hellebronth). Ismét elfogadta
meghívásunkat Noel Richards is,
akit már oly sokan ismernek.
Az ő dalaikat milliók éneklik
az egész világon. Tőlük azt a
mély szenvedélyt és tüzet várjuk,
amit megélnek a dicsőítésben!
Itt lesz köztünk Philip Yancey,
számos bestseller szerzője, aki
igei üzenettel szolgál.
Gyermekprogram: az előző
évek gyakorlatához hasonlóan
idén is mozgalmas programmal
várjuk a gyerekeket 16.00–20.00
között, gyermekszíndarabbal,
bábműsorral, játékokkal, kézművességgel, énekléssel, sok vidámsággal.
2012. október 20-án újra azt
szeretnénk, ha együtt emelnénk
fel sok ezren Jézus nevét a dicsőítésen és imádságon keresztül.
(ezazanap.hu)
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ÖRÖM VAN A MENNYBEN...
Bemerítés Soltvadkerten
Soltvadkerten 2012. május 27-én,
pünkösd napján két fiatal pecsételte
meg bemerítéssel döntését, hogy
szívüket Uruknak, Jézus Krisztusnak adják, és életükkel ezentúl Megváltójukat kívánják szolgálni. A bemerítés szolgálatát Kelédi Géza lelkipásztor végezte, igével Kelédi Márton
szolgált a Zakariás 12,10 és az
ApCsel 2,14–24.33–41 alapján.
Kelédi Teodóra: Hívő családba születtem. Természetes volt számomra
Isten létezése, jelenléte. Tudtam,
hogy nekem is meg kell térnem. A
két évvel ezelőtti fonyódi ifjúsági tábor és a tavalyi bajai tábor alatt is
éreztem már, hogy Isten szólítgat,
hív. Az elmúlt félév során aztán úgy
jöttek az igék, hogy lehetetlen volt
kitérni előle, mintha Isten sürgetne:
adjam át neki az életem, térjek meg
és merítkezzek be. Megértettem,
hogy nem kell valami különleges
lelki élményre várnom, hanem egyszerűen engedelmeskednem kell Isten hívásának. Ki tudja, lesz-e még
erre lehetőségem? Nagyon boldog
vagyok, hogy immár Isten gyermeke lehetek, bűneim megbocsáttattak.
Szeretnék hűséges lenni.
Lakatos Márta: 2012. május 27.
Bemerítkezésem napja. Az életem
legjobb döntése, amit hoztam, hozhattam.
Annyira hálás vagyok Istennek,
hogy ezt a vágyat a szívemben, hogy
bemerítkezzem, napról napra növelte, addig, amíg a medence szélére
nem álltam. Örülök, hogy engedelmeskedtem az én Atyámnak. Bemerítkezésem előtt a kisteremben a barátnőmnek ezt mondtam: „Nem vagyok méltó arra, hogy én most itt
álljak ebben a fehér ruhában.” Ő pedig ezt mondta: „Soha nem leszünk
az Úr előtt itt a földön tökéletesek,
de ő már a születésed előtt elfogadott téged, ő ismer
a legjobban, és kimondta, hogy a
gyermeke vagy és
szeret el nem múló
szeretettel.” Nagyon jó volt ezt abban a pillanatban
hallani, hogy a Királyok
királya
gyermekének tekint, ezt olyan sokszor elfelejti az ember. És annyira
nagy
kegyelem

számomra, hogy örök életem van,
hogy azt nem tudom kifejezni, sem
semmivel meghálálni.
Annyira nehéz a világban megállni keresztyénként, de meg kell
tennünk a harcot, a csatát meg kell
harcolnunk Istenért, példákká kell
lennünk a világ előtt. Számomra is
nehéz volt, a középiskolában nem
beszéltem Istenről senkinek, mert
cikinek éreztem (ezt nagyon szégyellem). Mígnem az egyik nap hallottam, hogy az egyik volt középiskolai osztálytársam 19 évesen meghalt balesetben. Akkor összetörtem
teljesen, és magamat hibáztattam,
arra gondoltam, hogy miért nem beszéltem Istenről, az a gondolat jött
folyton föl, hogy most egy nagyon
rossz helyen van, és hogy ez az én
hibám. De Isten békességet adott nekem a körülmények ellenére. Azt hiszem, ez a pont volt az életemben az
a rész, ahol az evangélium nagyon a
szívemre került, és akárhányszor
ezután találkoztam valakivel, az
evangéliumot osztottam meg. Ez a
legfontosabb az életben, sokszor
emberek élete múlik rajtunk, ezért
ne szégyelljük a mi megváltónkat!
Végezetül pedig a célom az, hogy
megfussam a pályát és hűséges legyek Istenhez, hogy majd egyszer,
amikor őelőtte állok, azt tudja mondani: jól van, hű és jó szolgám, ez
minden vágyam. És minden egyes
nap letenni a kezébe az életemet, és
átadni neki az irányítást. Ezt kívánom a testvéreknek is, hogy tartsunk ki az Úr mellett.
„Légy hű mindhalálig, és neked
adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)
Fiatal testvéreink életére Isten áldását kívánjuk.
(Megjelent a Soltvadkerti Baptista
Gyülekezet Lapja 2012. júniusi számában.)

