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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. szeptember 23.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Ülésezett az Országos Tanács
A nyár elmúltával szeptember 11én, kedden tartotta első ülését az Országos Tanács (OT), melynek levezető
elnöke Bereczki Lajos testvér lett. Mészáros Kornél igei buzdítása után együtt
imádkoztak a jelenlévők Isten bölcsességéért és Szentlelke vezetéséért. Először a Presbiteri Tanács (PT) szeptember 8-án megtartott alakuló ülésén
megválasztott vezetőit köszöntötték:
dr. Szűcs Zoltán elnököt és Barbarics Péter titkárt, akik egyben az OT tagjai is
lettek. A Presbiteri Tanács leköszönő
elnökének, Marosi Nagy Lajos testvérnek Papp János, egyházunk elnöke köszönte meg és méltatta szolgálatát.
Marosi Nagy Lajos testvér tizennyolc
éven keresztül volt hűséges és fáradhatatlan tagja a testületnek, szolgálatára más területeken továbbra is számít
a közösség. Ezután az újonnan választott Felügyelőbizottság (FB) teljes tagságának bemutatkozása következett,
ahol gondolataikat is megosztották
testvéreink. Egyházunk bizottságainak vezetőit az OT már a legutóbbi
ülésén megszavazta, és azóta velük
egyeztetve megtörtént a bizottsági tagok kijelölése is. A bizottságok október
végéig fogják megtartani alakuló ülésüket. Megnövekedett feladata és felelőssége közösségünknek ettől a tanévtől kezdve az oktatásban való intenzív
részvétel, melyről Paróczi Zsolt oktatási szaktitkár adott részletes tájékoztatást. A tanács áttekintette, mérlegelte
és megvitatta a kihívásokat és a lehetőségeket. A Baptista Teológiai Akadémia akkreditált képzést indít, amellyel
bekapcsolódik a baptista fenntartású
oktatási intézmények dolgozóinak
szakmai és lelki felkészítésébe. A földrajzilag érintett lelkipásztorok szeptember 18-án fognak találkozni a Bap-

tista Oktatási Központ, a Baptista Szeretetszolgálat és egyházunk vezetőivel
az átvett iskolákban kínálkozó lelki
munkával kapcsolatosan. Az egyházvezetés folyamatos kapcsolatot tart
ezen intézményeink vezetőivel a legjobb megoldások megtalálásáért. Az
ülésen a testület döntött a Baptista Oktatási Központ anyagi és személyi
megerősítéséről. Szociális intézményeinkről és a kiegészítő normatíváról Simon Norbert gazdasági igazgató mondott tájékoztatót. Jó hír, hogy szociális
intézményeinkben a gazdasági működőképesség biztosított, és a baptista
közösséggel való lelki kapcsolatok is
egyre erősödnek. Az egyházunkban
felmerülő fegyelmi ügyekkel kapcsolatban a 2011-es, József utcában megtartott országos közgyűlésen a küldöttek döntöttek arról, hogy a gyülekezet
hatáskörét meghaladó ügyekben első
fokon az Országos Tanács hivatott eljárni. (Eddig szabályzatunk ezt a kerületek hatáskörébe utalta.) Ennek alapján a testület hatékonyabb, átláthatóbb
és következetesebb eljárást kíván
folytatni. Így ezeknek az elveknek és
szabályozásoknak alapján kezdett
foglalkozni az aktuális kérdésekkel.
Új, hiánypótló feladat a határon túli
lelkipásztorok és lelkipásztorjelöltek
meghívásának ügyrendje is, melyet
megvitatott a tanács, és hamarosan az
ügyintéző lelkipásztorok rendelkezésére is áll. A tatabányai gyülekezet
megszűnését követő újraplántálásról
való tájékoztatást követően a tanács
örömét fejezte ki, hogy egy megyei jogú városban újraindulhat a baptista
misszió, melynek megbízott vezetője
Varga Attila presbiter.

CVI. ÉVF. 39. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Bildád szavai Jóbhoz: Ha te az Istent
keresed, és a Mindenhatóhoz könyörögsz,
ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan
őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért. Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel.” (Jób 8,5–7)
A HÉT GONDOLATA
Bildád rossz helyen és rossz emberhez intézi szavait. Ez ugyanis
nem volt igaz Jób életére nézve. Bár
Jakabtól tudjuk, hogy Isten nem marad tétlen, amikor valaki meglépi felé az első lépést (4,8), az az áldott következmény, amit az Isten keresése
hoz, nem más, mint a bűneinktől (és
így az örök haláltól) való szabadulás, vagyis az örök élet. Semmi más
nem ér föl vele, semmi más módon
meg nem szerezhető! De hogy békés lenne az otthon, és naggyá válna
a kereső, ez – lehet. Mint ahogyan az
ellenkezője is... Ha bajba jutott barát
mellett gubbasztunk, nem kell még
jobban földbe döngölnünk azzal,
hogy „jobb lett volna, ha ezt vagy
azt teszed”, „látod, hogy elrontottál
mindent, most már fejezd be a siránkozást” stb. Isten (és a barátunk)
sokszor nem a megoldást várja tőlünk, hanem az együttérzést. Saját
bölcsességünk helyett könyörögjünk együtt Istenhez, hogy eljussunk az áldásig is! (Szommer Hajnalka – Újpest)
A HÉT IMÁJA
Istenem, add, hogy hallgassak,
ahol nem lehet beszélni! Ámen.

MBE Kommunikációs Osztály

Néhány rövid év áll a rendelkezésünkre, hogy befolyásolhassuk a gyerekeinket.
Bármilyen példával szolgálunk
nekik, azt fogják õk is továbbadni az õ gyerekeiknek.
(A Courageous címû filmbõl)

Az új baptista Áhítat elé
Külsejében és tartalmában egyaránt megújul Áhítat című kiadványunk 2013 januárjától. A napi elmélkedés – kevésbé titokzatosra,
inkább sokatmondóra tervezett – címének megfogalmazása külön figyelmet kap, hogy akár már önmagában is üzenetet hordozhasson.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Szeptember 29-én 10–16-ig regionális gyülekezetimunkás-találkozóra (GyMT) kerül sor az ócsai
baptista imaházban (Ócsa, Kiss Ernő u. 14.). Délelőtt Beke László (Tázlár) Az Úr gyülekezetében szolgáló
lelkimunkások szexuális kísértései,
tekintettel korunk legjellemzőbb kísértéseire címmel tart előadást. Délután pedig Újvári Ferenc (József u.)
Mai vezetési stratégiák a baptista
gyülekezet életében című előadását
hallhatják az érdeklődők. Mindkét
előadást kérdések és megvitatás követi. Hívunk és várunk minden felelősséget viselő testvért! Az érkezők
létszámát szeptember 24-ig jelezzük
a vendégfogadó gyülekezetnél!
Lukács Tamás ügyintéző lelkipásztor:
ltg952@gmail.com, mobil: 06-20886-0500.
 Szeptember 29-én, szombaton
10–17 óráig egyházzenei tanfolyami napot tartanak az Újpesti Baptista Imaházban (1043 Budapest, Kassai u. 26.). Régebbi és új tanfolyamistákat, zenei szolgálattevőket
szeretettel várnak. További információ a baptist.hu oldal Hírek rovatában. (Kovács István)
 Október 6-án, szombaton idén
második alkalommal (összesen ötödször) rendezik meg a Baptista Ifjúsági Országos Labdarúgó Kupát, azaz
a BIOLK-ot a Budapest Soroksári út
79–91. (Beöthy utca) szám alatti sportpályán. Várják a tornára olyan gyülekezetek jelentkezését, akik ki tudnak
állítani egy csapatot 26 éven aluli baptista fiúkból, férfiakból (két túlkoros
lehet a csapatban)! Jelentkezni szeptember 23-ig lehet a +36207705613
baptifonon és a kanti710@gmail.com
e-mail címen. További részletek:
www.facebook.com/baptifoci. (Kántor Barnabás)
 Október 21-én a délelőtt 9 és
délután 3 órakor kezdődő istentiszteleteken emlékezik meg alapításának 125-ik évfordulójáról a
Hajdúböszörményi Baptista Gyülekezet. Az ünnepi alkalomra szeretettel hazavárunk minden innen
elszármazott testvért. A közös ebéd
megszervezése érdekében kérjük
vendégeinket, október 7-ig jelentkezzenek be a 06 20/775 8943
baptifonszámon vagy a baptista125@gmail.com e-mail címen,
esetleg a 4220 Hajdúböszörmény,
Hajdúkerület utca 10. postai címen!

2012. szeptember 23.

Kárpátaljai nyár

A leendő dobronyi imaház
Személyes örömeink és gondjaink
közül néhány: másfél hetet tölthettünk
fiatalkori jó barátainknál Svájcban.
Nagyon fáradtak voltunk már, ezért
jelentett sokat Mártáék, Erzsiék és
Péterék gondoskodása és szeretete. Aztán a nyár végére is adott az Úr ajándékot: találkozhattunk két lányunkkal, Gabival és Dórival, akik nálunk is
töltöttek Kárpátalján egy hetet. Budapesten találkoztunk Petra menyünkkel
és három unokánkkal, Lilivel, Markóval
és Olivérrel. Olivért életünkben most
ölelhettük magunkhoz – személyesen
– először. Végül szeretnénk örömmel
beszámolni arról, hogy gyerekeink
közbenjárásával tudtunk venni Cleveland szomszédságában egy kis házat,
amit éppen most segítenek feljavítani.
Az idei IMB-találkozón mi is megünnepeltük ötéves külmissziós szolgálatunkat.
A cigánymisszióban folytatjuk a
szellemi és fizikai „építkezést”. A Gáti
Roma Központ belső munkálatai folynak. A nagy telket már rendszeresen
használjuk: volt ifjúsági piknik többször is, meg kétnapos gyerektábor,
amit minden külső segítség nélkül, a
gyülekezet lelki munkásai tartottak
meg. Nagyon szeretnénk „beköltözni”
karácsonyra az új épületbe, de ehhez
bizony még pénz kell. A gyermekbibliaköri munka nagyon eredményes
volt: tavaly húsz gyerek volt, az idén
már hatvanan is vannak – két korcsoportban. Az évzárón még a gyülekezetbe nem járó szülők is hallhatták,
hogy húsz-harminc bibliaverset mondanak el – könyv nélkül – gyermekeik.
A gáti Reménység Roma Gyülekezet
segít más cigány gyülekezetek plántálásában is: többször részt vettünk dicsőítő csoportunkkal Mezőváriban az
evangelizációkon, ahol igehirdetéssel
és bizonyságtételekkel szolgáltunk.
Két lányunk is belekóstolt az itteni
missziós munkába Beregújfalun meg
Gáton. Készülünk az első kárpátaljai

magyar cigány bemerítésre
is, van már vagy hat-hét
komoly jelentkezőnk. Régi
misszionáriustársunk, az
azóta nyugdíjba vonult
William Withers is meglátogatott bennünket.
Beregújfalun is lassan
megkezdődött az építkezés: jelenleg az anyagbeszerzés munkáján vagyunk túl, őszre tervezik a
tető kicserélését és a legszükségesebb belső munkálatokat. Bakos Imre és Renáta egyre többet tud vállalni a missziós munkából. Renáta egyik legfontosabb feladatának tekinti a gyermekmunka beindítását.
Egyéb feladataink is vannak: szeretnénk továbbra is támogatni Kelemen
Szabolcsék ungvár–dobronyi gyülekezetplántálását, mivel – sok amerikai–magyar és erdélyi támogatással –
megvehettek egy kis házat, ami a
dobronyi misszió központja lesz. Zápszonyban Nagy-Kasza Dániel mellett
hirdethettünk evangéliumot a guti fiatalok dicsőítő csoportjával. A Bibliaiskola is befejeződik ősszel.
Kérjük, hogy imádkozzatok értünk:
– Nagyon elfáradtak a munkatársaink – és bizony velük együtt mi is.
Nagyon sok a feladat és kevés az ember. És a leghűségesebbekre nehezedik
a legnagyobb anyagi teher is – családfenntartás és betegségek egyaránt.
– A tömegközlekedés szörnyű állapota miatt nem tudnak a szolgálók eljutni egyik faluból a másikba. Hétvégén szinte semmi járat nincs, nagy és
merész álmunk – meg szükségünk –
egy kisbusz, amivel legalább nyolc-kilenc ember eljuthatna egy-egy faluba.
– Ránk nehezedik az itteniek, – főleg, de nem kizárólag – a cigányok
mérhetetlen nagy szüksége és nyomorúsága. Ez jelenti – többek között – a
totális munkanélküliséget, betegségeket, az alkoholizmust...
– Végül szeretnénk megkezdeni
Beregszászon, a magyarság itteni „fővárosában” az ifjúsági munkát. Ezt
egy bérelt teremben indítanánk meg,
hogy később ez a csoport egy magyar
gyülekezet magja legyen.
Köszönjük az eddig is elmondott –
és meghallgatott – sok imádságot, és
kérjük a folytatást is.
Szeretettel
Dr. László Imre és Klári
az International Mission Board
misszionáriusai
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Oktatási körkép

„Az oktatás támogatása a jövő
befektetése” – mondják. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezeteként naponta szembesülnünk
kell a ténnyel: a jövő sokak számára
bizonytalan, kilátástalan. Ezért is
nagyszerű lehetőség, hogy az előttünk álló tanévben minden tőlünk
telhetőt megtegyünk azért, hogy a
következő generációt egy reményteljes, élhetőbb és emberibb jövőhöz
segítsük.” – A fenti levélrészlet
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnökének tanévnyitós köszöntőjéből származik. Az üzenetet
43 baptista fenntartású intézményben olvasták fel az elmúlt héten.
Isten különös módon munkálkodik ma Magyarországon. Az elmúlt
hónapokban olyan missziós lehetőséget nyitott előttünk, amit gondolni, talán még álmodni se mertünk egy évvel
ezelőtt. Az ország különböző pontjain
ma Szombathelytől Vásárosnaményig,
Pécstől Miskolcig 16 000 diák tanulhat
baptista iskolában vagy óvodában.
Mindez pár hónap leforgása alatt realizálódott úgy, hogy minden esetben a
korábbi fenntartó, a tantestület, a szülők és a diákönkormányzatok minimum kétharmados többségének hozzájárulását kértük az átvételhez. Mert
nemcsak átvenni, de
Isten dicsőségére szeretnénk működtetni
is ezeket az intézményeket.
Augusztus 23-án
Velencén a Baptista
Szeretetszolgálat
egyik gyönyörű, új
intézményében, a
Zöldliget Általános
Iskolában találkoztak
először a baptista iskolák és óvodák vezetői. Közel 150 igaz-

gató és gazdasági
vezető vett részt az
egész napos rendezvényen. A konferencia
egyik
résztvevője,
a
tiszaszalkai általános iskola igazgatónője, Csató Nelli a
következő sorokat
írta a találkozót
követően:
„...Új lendületet és értelmet kapott a mindennapi
munkám,
más
szemmel nézek a világra. Ott akarok
lenni és erősíteni ezt a csapatot. A közel 30 év, amit a pályán töltöttem, most
hitet, erőt kapott, hogy volt értelme és
még én is megmutathatom. Közel 30
év alatt nem kaptam annyi segítséget,
mint az elmúlt pár hónap alatt. Ennyi
év után se tekintették soha annyira értékesnek a munkámat, személyemet,
mint most. Eddig is tettem s tettük
mindnyájan a dolgunkat lelkiismeretünk szerint, gyakran anyagi elismerés
nélkül, rabszolga módon, megalázva
is... Új erőt a tanterembe lépve merítettünk, amikor 20 szempár követte minden mozdulatunkat, s várta minden
szavunkat. Nem kaptunk eszközöket,
nem volt egységes levélpapírunk,
mert nem volt levélpapírunk sem. Otthonról, innen-onnan szedegettük öszsze sokszor a másnapi órákhoz szükséges dolgokat. Magunkra voltunk
hagyva. Most azonban egy kiváló csapat tagjai lehetünk. Milyen nagyszerű!
Kollégák! Legyetek büszkék! Higgyetek az ügyben, magatokban, és ti is a
munkátok legkiválóbb részét adjátok
bele!”
A baptista iskolákról a www.baptistaoktatas.hu weboldalon olvashatók
a legfrissebb információk.
Révész Szilvia
BSZA kommunikációs igazgató

Egyházunk bizottságai és
elnökeik a következõk:
Alkotmányügyi Bizottság (Bereczki Lajos), Misszióbizottság
(Durkó István missziói igazgató),
Presbiteri Tanács (dr. Szűcs Zoltán), Ifjúsági Bizottság (Bacsó Benjámin), Történelmi Bizottság (dr.
Mészáros Kálmán), Nőbizottság
(Varga Anikó), Zenei Bizottság (dr.
Almási Kornél), Szórványmissziós
Bizottság (Kotán Béla), Gyülekezetplántáló Bizottság (Heizer Tamás), Romamissziós Bizottság
(Kovács Bálint), Családsegítő
Szolgálat (Varga György), Baptisták az Egészségért Munkacsoport
(dr. Mészárosné dr. Seres Leila),
Speciális Munkacsoport (Bokros
Andrea). A Gyermekmissziós Bizottság vezetőjét az Országos Tanács következő ülésén fogják
megválasztani.

Keresztyének
hátrányban
A strasbourgi bíróságra megy
négy brit állampolgár, mert szerintük keresztyén vallási meggyőződésük miatt diszkriminálták őket a
munkahelyükön.
Nadia Eweidát kirúgta a British
Airways, a nővérként dolgozó
Shirley Chaplint pedig irodai munkára helyezték át, miután nem volt
hajlandó levenni a nyakláncán függő keresztet. Az állami fenntartású
párkapcsolati tanácsadó egyik munkatársa, Gary McFarlane, valamint
Lilian Ladele anyakönyvvezető azért
vesztették el a munkájukat, mert
megtagadták, hogy azonos nemű
pároknak adjanak tanácsot, illetve
jegyezzenek be élettársi kapcsolatot.
Mindannyian elvesztették a
munkaügyi pert a munkaadójukkal
szemben, ezért fordulnak az Emberi
Jogok Európai Bíróságához – írta a
BBC brit közszolgálati csatorna
internetes oldala. A brit diszkriminációellenes felügyelet támogatja
őket, mivel álláspontja szerint a bíróságok mind a négy esetben „túl
szűken” értelmezték a törvényeket,
a munkaadók pedig indokolatlanul
korlátozzák a keresztyének vallási
meggyőződésének kifejeződését.
origo.hu
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Engedjük a másiknak, hogy elmondhassa, ki is õ!
A teológus tapasztalatai a vallásközi
párbeszédrõl

Dennis Gira keresztyén teológus, kutató és író, a buddhizmus és
a vallásközi párbeszéd szakértője.
Most megjelent könyvében [Le dialogue a la portée de tous... (ou presque)
– A párbeszédről (majdnem) mindenkinek... Bayard, Párizs, 2012].
40 éves tapasztalatát osztja meg arról, hogyan kell egy valódi párbeszédet felépíteni, mi segíti elő a létrejöttét, és mi az, ami megnehezíti
vagy akár ellehetetleníti azt. Minden igazi missziónak és evangelizációnak is a párbeszéd az alapja.
Ahol az evangelizációt fontosnak
tartják, ott nem lehet megkerülni a
párbeszédet.
A könyv hasznos tanácsokkal
szolgál mindazoknak, akik a mindennapi életük vagy a munkájuk
során vallás-, illetve kultúraközi
párbeszédeket folytatnak.
Gira szerint a tárgyalással ellentétben a párbeszédnek nem feltétlenül célja az egyetértés, hanem
hogy a hívők jobban megértsék a
saját s a másik fél történelmét,
kultúráját, vallását, s így közelebb
kerüljenek egymáshoz.
A párbeszédet vitaként sem
szabad értelmeznünk, aminek van
nyertese és vesztese, vagy beszélgetésnek, melyben a felek csak felületesen vesznek részt. Az eredményes párbeszédhez szükséges
egyfajta gondolkodásmód, ami bizonyos értékeket – mint a tisztelet,
a barátság, az alázat, a türelem és
a meghallgatás – tükröz. Figyelmet kell szentelnünk a többi embernek és saját magunknak egyaránt.
(Folytatás a következő oldalon)

2012. szeptember 23.

Jó szelet, Fébé!
(bibliai elbeszélés)
Egy oszlopos tornác lépcsőjéről
szemléli a távolságot egy úti ruhába
öltözött, középkorú asszony. A meszszeséget figyeli, ahol a tenger kékje
húzódik. Vajon hogy bírja majd a tengeri utazást, a hosszú utat Rómáig, és
hogy találja meg a római gyülekezetet? Magabiztos és elszánt. Fontos
ügyben indul, és hiszi, hogy minden
nehézség ellenére eléri célját.
Egy szolgálólány tart vele, ő viszi a
kosarat az útravalóval, elég nehéz lehet, a fejére teszi, és a kezében visz egy
szőttes tarisznyát az úti ruhákkal. Az
úrnő egy kisebb oldaltáskát tesz a vállára, láthatóan nagyon vigyáz rá. Aztán elindulnak.
Végigmennek Korinthus főterén,
elhaladnak az Apolló-templom mellett, de az Ízisz-szentélyt kikerülik,
hogy hamarabb érjenek Kankreába, a
kikötőbe. Egy üzletsoron mennek végig, és a szolgálólány szeretne megállni, kicsit nézelődni, de erre most nincs
idő. Üveggyöngyökből fűzött nyakékeket és homlokpántot árulnak, hangosan kínálják a portékájukat. A lánynak fáj a szíve értük. Az asszonya
megrója, figyelmezteti, mit tanított az
apostol a szépségről. Nem a hajcsavargatás, nem a nyakékek, nem a feltűnő
ruhák adják a nők igazi értékét, ne sajnálja, hogy ezek most itt maradnak! Ez
már nem illik hozzájuk.
Nagy kockaköveken lépkednek,
római út a neve, és a nagy császár építette Korinthus városának, amikor újjáépült a város. Széles út palotákkal és
pálmákkal szegélyezve. Nincs még 14
éve sem, hogy egy új város nőtt ki a régi, elfelejtett romok alól. Dicső császár
volt Julius Caesar! Mindenütt látható
az építő császár ízlése, a római divat
szerint emelt épületek sora.
Domboldalon haladnak lefelé, ahol
sziporkázóan tündöklik a tenger.
Az úrnő és a szolgálólány beszélgetnek. A hűséges kísérő aggódik érte.
Miért fogadta el ezt a nagy megbízást,
ami férfiaknak is nagy próbatétel lenne? Miért vállal nő létére ilyen veszélyes küldetést? Végül arról faggatja,
hallhat-e hírt róla, kit kérdezzen, ha elfogy a türelme, és végül, hogy mikor
szándékozik visszajönni, bár azt maga
is tudja, hogy a következő „jó szél” beállta előtt nem utazhat az úrnő vissza.
Télen nem indulnak a hajók. Legalább
egy évig nem látják egymást. Hogy
tud majd hűséges maradni az úrnő Istenéhez, hiszen olyan könnyen megkísérthető. Nem könnyű feladat vár rá,

hiszen a barátnői minden héten csábítják, menjen velük szórakozni a kikötőbe. Az apostol haragszik ezért. Nem
egészen érti, hogy miért nem lehet vidám egész heti munkája után, de aszszonya mellett elfelejti a kísértést.
Nem akar visszatérni a múltjához.
Lassan megérkeznek a kikötőbe.
Nagy a nyüzsgés és a zaj. Izmos rabszolgák nehéz zsákokat cipelnek, hatalmas hordókat görgetnek a meredek
úton lefelé. Ott áll egy szállítóhajó, és
elnyel mindenféle árut. Jól öltözött
utasok is látszanak, akik ezzel a hajóval fognak utazni. Az úrnő is odaáll
közéjük. Aztán lassan elindul a menet
a hajó felé.
Megtapogatja a táskáját, megvan-e
a fontos tok, benne egy világra szóló
örök érték, az apostol levele. Megsimogatja a bőrtokot, és szívében fogadja sokadszorra már, hogy élete árán is
megőrzi.
– Imádkozom érted, leányom,
hogy megőrizhesd a hitedet! Az Úr ad
erőt a kísértésekkel szemben! Kérlek,
te is hordozz engem imáidban!
– Isten óvja, úrnőm, és adjon jó
szelet!
Hosszú, hetekig tartó tengeri út
után fáradtan, elcsigázva szállt ki a hajóból Fébé. A parton megpróbált tájékozódni, valami jelet keresett, hogy
felismerje testvéreit, de nem talált senkit. Egy mezítlábas rabszolgafiú ajánlotta fel a szolgálatát. Vitte a csomagot,
és elkísérte az új hitűek közösségéhez.
A keresztyének megtarthatták istentiszteletüket saját otthonaikban, de az
üldözés szele folyton a nyomukban
volt.
Az úrnő jutalmat adott a fiúnak, és
meghívta az összejövetelre. „Találkozhatsz az egyedüli Istennel, aki szeret
téged, és megbocsátja vétkeidet.”
Nagy fekete szemmel nézett rá a gyermek, és csodálkozott, hogy van, aki az
ő vétkeit is megbocsátja.
A testvérek szeretettel fogadták, és
részletesen be kellett számolnia a hajóútról. Mesélt a szélcsendes éjszakákról, amikor megállt a hajó, és az
égboltot figyelték. Imádkoztak, küldjön Isten jó szelet. Aztán voltak viharos napok. Hatalmas hullámok csapkodtak, az evezősök alig tudták megtartani a hajót. Sokan aggódtak, mások
betegek lettek, de Fébé nem félt, mert
tudta, hogy küldetése fontos. Isten
maga gondoskodik arról, hogy elvégezze szolgálatát. Elővette a féltett
bőrtokot, és átadta Pál apostol levelét a
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véneknek. A levelet a római gyülekezethez írta, akikkel személyesen még
nem találkozott, de hallott hitükről.
A levél olvasása közben érezték,
hogy árad rájuk a Szentlélek szele.
Különleges élményben volt részük.
Látták, ahogy az apostol sziklaköveket rak le, megalapozza a Krisztus
egyházát. Lelki szemük előtt megjelent a jeruzsálemi pünkösd emléke,
lángnyelvekkel és tömeges megtéréssel. Némelyek nagy tüzet és máglyákat láttak Róma utcáin. Égett hús szaga terjengett a paloták között. A látomás egyszerre volt félelmetes és minden képzeletet felülmúló.
Isten jelenléte megszentelte a levél
olvasását, és földre borulva esedeztek,
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hogy hűségesek lehessenek az üldözések idején.
Az Egyház születésének órájában
egy asszony adott példát kései társainak a krisztusi küldetés betöltéséről.
Menjetek széles e világra!...
Fébé élete ma is prédikál.
Mintha ezeket kérdezné tőlem:
Mekkora veszélyt vállalsz az Ige célba
juttatásáért? Milyen kifogásaid vannak, amikor az Úr szolgálatot bíz rád?
A fontossági sorrendben mi áll legelöl,
a munkahely elvárása, önmagad megvalósítása, vagy az Ige hordozása?
Uram, adj jó szelet nekem, hogy
minden helyre eljussak, ahová általam
küldöd szent igédet!
Frittmann Lászlóné

Aranymenyegzõ Tahitótfalun
„Az Úr csodásan működik, de útja
rejtve van.”
A Tahitótfalui Baptista Gyülekezetben 2012. augusztus 26-án különleges ünnepi istentiszteleten vehettünk részt. Marton Sándor és Szlepák
Margit 50. házassági évfordulóját,
aranymenyegzőjüket ünnepeltük a
család, rokonok, ismerősök és a gyülekezet tagjaival együtt. A köszöntések sorát Nagy Sándor lelkipásztor
testvér kezdte a 71. zsoltár 5–9-ig terjedő igeverseivel: „A Marton házaspárt úgy ismerhettem meg, mint akik
életében ez igaz volt: »Te voltál, Uram,
reménységem«, kívánom, hogy továbbra is ez a reménység kísérje életüket.” A köszöntéseket folytatták a
Marton házaspár gyermekei, Hilda
alkalmi verssel, lelkipásztor fiuk,
Zsolt igével: „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak” (Ef 4,30–32). Szlepák
Lajos nyugalmazott lelkipásztor, Margit testvére az alábbiakat mondta:
„Látva életeteket, szüleink boldog házassága jó példa volt előttetek, és a tiétek is ilyen lett. Isten hűsége őrizte
házasságotokat, és továbbra is épüljetek járván az Úr félelmében!” Az
aranymenyegzői istentiszteleten, ami
nagyon bensőséges és családias volt,
a gyülekezet fúvószenekara játszotta
a házaspár kedvenc énekeit, mert
Sándor testvér több mint 55 éve tenorkürtön játszik a zenekarban. Volt
egy meglepetés zeneszám is, amit
Marton Gábor, fiuk dolgozott át a zenekarnak (édesanyja kedves éneke:
Gyönyörű ruhában címmel). Marton
Sándor testvér megköszönte a jókívánságokat, és kívánja, hogy a testvéreknek is ilyen hosszú, boldog házasévekben legyen részük. A Példabeszédek kérdésére válaszolt, miszerint: „Derék asszonyt kicsoda talál-

hat? Én vagyok az, ki ily asszonyt talált.” Szlepák Margit, a feleség buzdította a testvérnőket: „Meglássa az
asszony, hogy félje az ő férjét.” És elmesélte, hogy 50 éve a menyegzőn
néhai Háló Gyula lelkipásztor testvér
a következőket mondta: „Ha úgy fogod szeretni az Urat és az ő házát, férjedet, gyermekeidet, mint az édesanyád, akkor boldog házas leszel.”
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy
községünk polgármestere és felesége,
valamint egy képviselő úr és felesége
is részt vett ezen az ünnepi alkalmon,
mivel Margit testvérnő több mint 20
éve községünk Szociális Bizottságának tagja. A Vezess, Jézusunk, véled
indulunk című ének eléneklésével indítottuk tovább útjukra testvéreinket.
Legyen életük példa a fiatalok számára, hogy akik Jézus Krisztust választják vezérüknek, azokat megsegíti
és boldog, hosszú házaséveket kapnak.
Marton Hilda

(Folytatás az előző oldalról)
A párbeszéd legnagyobb akadálya a félelem, ami miatt falakat
emelünk, ahelyett hogy pozitívan
élnénk meg egy találkozást eltérő
gondolkodású, más életű és hitű
vagy hitetlen emberekkel. A különbségek felvethetnek ugyan felkavaró kérdéseket, de az új tapasztalatok által fejlődhetünk is. Egy
keresztyén embernek mindig tovább és tovább kell haladnia az
igazság keresésében. Ha azt gondoljuk, hogy birtokában vagyunk
az igazságnak, a saját magunk által
épített falak rabjává válunk. „Ha
hisszük, hogy az, amit Krisztusból
értünk, maga Krisztus, akkor a saját lelki fejlődésünket gátoljuk
meg” – idézte Gira egy diákkori jezsuita tanárának szavait.
A túlzott magabiztosság, hogy
„én tudom, miről beszélek” úgyszintén lehetetlenné tesz minden
valódi párbeszédet. Gyakran beleesünk abba a hibába, hogy azt
hisszük, ismerjük a másikat, és
amikor beszél, nem is hallgatjuk
figyelmesen végig a mondanivalóját. Márpedig a másik ember
dolga, hogy megmondja nekünk,
ki is ő, nem a miénk. Ha nyitottak
vagyunk a párbeszédre, el kell
fogadnunk, hogy a másik meglephet minket. Olykor saját kultúránkról való tudásunk is ingatagnak bizonyulhat. „Ez az
aranyszabály: Ne azt keresd a
másikban, ami neked fontos,
mert akkor soha nem fogod felfedezni azt, ami neki fontos” –
mondja a teológus.
Dennis Gira 1943-ban született
Chicagóban. Nyolc évig tanult és
élt Japánban, majd francia feleségével Franciaországban telepedett le, és 1977 óta ott is él. A távol-keleti kultúra doktora, a
buddhizmus és a vallásközi párbeszéd szakértője. A Párizsi Katolikus Intézet Hittudományi Karának igazgatóhelyettese, és a La
Croix-t is kiadó Bayard Presse újságírója volt. Jelenleg buddhizmust tanít a Párizsi Jezsuita Egyetemen, valamint a Párizsi és a
Lyoni Katolikus Intézetben. Számos könyvet írt a buddhizmusról
és a vallásközi párbeszédről. Magyarul megjelent: Lótusz vagy kereszt. Egy választás indítékai. (Sarutlan Kármelita Nővérek kiadása, Magyarszék, 2004)
magyarkurir.hu
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Élõben
jelentkezünk!
Közösségi portálok
és a barátság
Néhány igazi barátunkkal sűrűn
együtt lenni sokkal fontosabb, mint
rengeteg baráttal csak az internet világában találkozni. A barátság, mint
minden fontos emberi kapcsolat, a
valódi fizikai együttlétekben válik
teljessé. Ezért különösen is fontos,
hogy meglévő barátságainkat valóságos együttlétekben „őrizzük és
műveljük”, ahogy a Teremtés könyve útmutatása tanácsolja. A virtuális
terepen való barátságápolás veszélyeire figyelmeztet Berta Sándor
(sg.hu) cikke, amelyből itt közlünk
egy részletet. (A szerk.)
Franziska Kühne pszichoterapeuta szerint a mindenki által ismert
tény mellett, hogy a Facebookon
szerzett több száz ismerős nem mérhető a valódi életben lévő barátainkhoz, a közösségi oldalakon lévő
kapcsolatok egyenesen árthatnak a
valódi barátságoknak.
A szakember szerint a Facebook
és a többi közösségi portál lazábbá
teszi a kapcsolatokat, és a emberek
úgy érzik, hogy nincs szükségük
valódi barátságokra, hiszen ott vannak az online ismerőseik. A valóságban azonban a felhasználók egyre
magányosabbnak érzik magukat, és
ez elégedetlenséghez, frusztrációhoz és diszfunkcionális viselkedéshez vezet. Végül visszahúzódóvá
válnak és szociális fóbiáik alakulnak
ki. A szociális fóbia azt jelenti, hogy
az illető bénító félelmet érez a baráti
és szakmai találkozók, összejövetelek miatt, s egyáltalán minden olyan
helyzetben, ahol társaságban kell
lennie.
William Deresiewicz kultúrkritikus szerint az internet része egy
fejlődési folyamatnak, amelynek keretében a barátságok kapcsán a minőséget a mennyiség váltotta fel.
Napjainkban akár száz emberrel is
kommunikálhatunk rendszeresen,
és előfordulhat, hogy a többségüket
egyáltalán nem ismerjük.

2012. szeptember 23.

24 tanács a közösségi oldalak
használatához
A közösségi oldalak a keresztyén emberek számára is sok jó lehetőséget kínálnak, de veszélyekkel is járnak. Ehhez nyújt segítséget
a churchleaders.com oldalán szeptemberben megjelent cikk Brett
McCracken író és újságíró tollából.
Mindenképpen el kell adnunk a
lelkünket ahhoz, hogy közösségi
oldalakat használjunk? Lehetséges
Krisztust képviselni az internetes
fórumokon is?
Véleményem szerint az első kérdésre „nem”, a másodikra „igen” a
válasz. Ehhez azonban szükséges
bizonyos szabályokat betartanunk.
A következő 12-12 pontos etikett
útmutatást ad, hogy mit tegyünk és
mit ne, hogy a közösségi oldalak
segítségével hasznos szolgálatot tehessünk embertársaink számára.
Ne tedd!
1. Ne csak magadról ossz meg a
fórumokon! Mint például hogy épp
mivel vagy elfoglalva, kivel beszélgetsz, milyen helyeken jártál, vagy
mennyire laza vagy.
2. Ne kezdj el rögtön azon gondolkodni, hogyan is oszthatnád
meg legújabb fotóidat a felejthetetlen tengerparti nyaralásról vagy
egyéb élményeidről!
3. Ne reklámozd folyton a legújabb könyvedet, termékedet, szerzeményedet! Terjessz inkább mások munkájáról érdekességeket!
4. Ne használj trágár szavakat!
Ne írj folyton mindent nagybetűkkel a fórumokra, és ne szaporítsd a
szót! Fejezd ki inkább egyszerűbben magad!
5. Ne zsúfold tele a profilodat
fotókkal és hozzászólásokkal mindenféle fényűző helyekről, ahol jártál!
6. Ne ossz meg semmit túlfűtött
érzelmi állapotban vagy meggondolatlanul!
7. Életed fontosabb eseményeit
semmiképp se közöld közösségi oldalakon, mielőtt azokról családtagjaiddal, közeli barátaiddal személyesen beszéltél volna!
8. Ne tölts több időt közösségi
oldalakon, mint amennyit személyes kapcsolattartásra fordítasz!
9. Privát ügyekben keresd fel az
embereket személyesen, e-mailben
vagy chaten!
10. Ne civakodj nyilvánosan!

11. Ne reagálj kihívó vagy sértő
hozzászólásokra ugyanolyan hangnemben!
12. Ne közölj komoly híreket anélkül, hogy megbeszélted volna az érintettekkel!
Tégy így!
1. Terjessz érdekes, hasznos munkákat másoktól! Utalj hasznos forrásokra, amiknek nem te vagy a szerzője!
2. Ossz meg olyan dolgokat, amikről tudod, hogy a közönséged érdekesnek fogja találni! Az ő érdekeiket helyezd előtérbe! (Ha például étteremkritikus vagy, ajánlj jó éttermeket! A
közönséged nagyra fogja becsülni
szakértői véleményedet!)
3. Ha kérdéseket tesznek fel neked,
válaszolj rájuk, és kérdezd meg te is
mások véleményét! Tarts kapcsolatot!
4. Mondj köszönetet mindazoknak,
akik valami kedveset írnak neked
vagy rólad!
5. Légy pozitív, bátorító, felemelő,
komoly (ne negatív, cinikus, kritikus,
ironikus)!
6. Ha mégis magadról írsz, ne légy
túlzottan gépies, öntudatos! Légy természetes és hiteles!
7. Ha gyülekezeti vezető vagy, légy
különösen óvatos, hogy mit közölsz és
hogyan! Egy közösséget képviselsz, ha
akarod, ha nem! És minden keresztyénnek: Krisztust képviseled!
8. Hagyd, hogy mások beszéljenek
a könyveidről, cikkeidről, termékeidről a nyilvános fórumokon! Az ezúton
kapott dicséreteket nyugodtan megoszthatod, de csak ritkán!
9. Használd a közösségi oldalakat
úgy, hogy az áldás legyen mások számára! Ossz meg igeverseket, bátorító
idézeteket, amik mások napját szebbé
tehetik, vagy amivel az örömhírt hirdeted! Az ilyen üzenetek mindig megteszik a hatásukat.
10. Használd a közösségi oldalakat
gyülekezeted gyarapítására, ne helyettesítésére!
11. Ha vezető vagy, közöld gyülekezeted fontosabb közérdekű eseményeit, rendezvényeinek időpontját
vagy az esetleges programváltozásokat mihamarabb!
12. Ha vezető pozíciót töltesz be
vagy nagy tiszteletnek örvendsz, reagálj a helyi és a világban történő eseményekre megnyugtatóan, bölcsen!
Fordította: Jakab Alexandra
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Épitsük meg a hálaadás oltárát!
Megépítettük-e már a hálaadás
oltárát otthonunkban? Megköszöntük-e a mindennapi kenyeret, az
úrvacsorai közösségben az Úr Jézus Krisztus megtöretett testét és
kiontatott vérét? Hozzuk szívünk
háláját az Úrtól kapott bőséges lelki és anyagi áldásokért, amelyekkel
megáldotta gazdagon életünket!
Miközben a világ aggódik, fél és
rettegésben tölti napjait a bizonytalanság, a gazdasági válság miatt,
mi, népéhez tartozók hálával áldozzunk az Úrnak!
Az oltár megépítésére buzdítást
kapunk már a Biblia első lapjain,
amikor Ábel ezt tette, áldozatát Isten elfogadta, a patriarchák: Noé,
Ábrahám, Izsák és Jákób szintén
ezen a módon mutatták be áldozataikat az Úrnak.
Az 1 Királyok 18,30. verse
szerint: „Akkor monda Illés az egész
sokaságnak: Jöjjetek én hozzám. És
hozzá méne az egész sokaság, és
megépíté az Úr oltárát, a mely leromboltatott volt.”
Kik rombolták le? Ezt az Írás
nem jegyzi fel. Miért romboltatott
le? Erre a kérdésre az Ószövetség
bizonysága a válasz: Izrael népének istentagadó életformája, engedetlensége és bálványimádása miatt.
A kérdés így válik személyessé:
testvérem, az életedben áll-e még a
hálaadás oltára? Vagy rég leromboltatott? Az Úr szembesít minket
ezzel a kérdéssel.
Igéjében mondja: „Mindenkor
mindenért hálákat adjatok!”, vagyis életmódunk legyen hálaadás!
Ha hálaadó életünk bizonyságtétel a körülöttünk élők számára,
mutassuk be oltárunkon szívünk
hálaáldozatát naponként az Úr jóságáért!
Ha közömbösség van bennünk
az Úr dolgai, gyülekezeti alkalmaink, a drága Megváltónkkal és szeretett testvéreinkkel való közösség
iránt, unalmas számodra a naponkénti bibliatanulmányozás, csak
ritkán és megszokásból szólsz imában Urunkhoz, és amikor kapsz valamit, csak néha jut eszedbe, hogy

megköszönd, szíved nem indít arra, hogy beszélj másoknak is a
megváltásról, sőt harag, félelem,
zúgolódás van benned a körülmények miatt, vagy mert nem úgy alakulnak a dolgaid, ahogy szeretnéd..., akkor szíved oltára romokban van, leromboltatott. Hiányzik
az őszinte hálaadás.
Életünk Ura azt akarja, hogy ezt
beismerjük és történjen változás,
megújulás az életünkben.
A Zsoltárok 50,5. versében
mondja: „Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet!”
Keljünk fel és építsük meg
szívünkben újra a hálaadás oltárát,
adjuk át újra neki egészen az életünk, és az Úr oltárán légy te magad a hálaáldozat!
Kelemen Sándor Tomi
Szalárd

Menyegzõk
 Sánta Dóra és Vári Péter Amadé
Kondoroson augusztus 11-én,
szombaton ünnepelték menyegzőjüket a gyülekezetben. Az igehirdetés szolgálatát Sebjan Farkas Zsolt lelkipásztor végezte. A fiatal pár Hetényi Lajos lelkipásztor (az egyik
nagyapa) előtt tette meg fogadalmát. A gyülekezet nevében ügyintéző lelkipásztorunk, Beke László adta
át az ifjú párnak a családi Bibliát, kívánva, hogy naponta olvassák
együtt. (Krónikás)
 Pátkai Zsolt és Rusznyák Renáta
augusztus 18-án Ócsán kötött házasságot. Az ünnepi istentiszteletet
Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor vezette. Az igehirdetést Háló Gyula lelkipásztor végezte.
 Nemeshegyi Andrea és Csóka Péter augusztus 25-én Ócsán ünnepelte menyegzőjét. A menyasszony
édesapja, Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor a Prédikátor 4,9–12 alapján
hirdette az igét, majd imádkozott az
ifjú párért. Kívánjuk, legyen olyan
szép az ifjú pár élete, mint amilyen
ez a nap volt!

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
VÁMOSPÉRCS: Augusztus 29én kísértük utolsó földi útjára Veres
Józsefné Margit nénit, akinek 84
évet ajándékozott az Úr. Buzgó,
imádkozó, bizonyságtevő tagja volt
a gyülekezetnek. Temetésén a szertartást Kovács Lajos helyi lelkipásztor
végezte a 90. zsoltár alapján, valamint Szigetvári Gergely, a debreceni
Hit Gyülekezet presbitere. A sírnál
Szilágyi Endre helyi presbiter testvér
hirdette a vigasztalás igéjét.
Köszönetnyilvánítás
Csaba fiunk elvesztése után
rendkívüli erőforrás volt számunkra hívő testvéreink, barátaink őszinte együttérzése. Köszönjük az
imatámogatást és a különböző kapcsolati eszközök által küldött vigasztaló gondolatokat, üzeneteket.
Élő hittel és reménységgel igyekszünk szolgálni továbbra is égi
Urunkat. – Marika és Sándor
(Gerzsenyiék!)

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.
 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.
 Eladó lakás Zugló legjobb
részén 1. emeleti 2+2 félszobás,
dupla komfortos, minden extrával
felszerelt lakásunk garázzsal,
tárolóval 33 M Ft-ért eladó. T.: 0620886 1499.
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Ez az a nap! 2012
Az október 20-án, szombaton
16–23 óráig a Papp László Budapest Sportarénában fellépő előadók és vendégek közül még nem
mutattuk be.
Tim Hughes
Tim Hughes – születési nevén
Timothy Llewellyn Hughes – egy fiatal
zenész Nagy-Britanniából, aki boldog családapaként, sikeres dalszövegíróként és nem mellesleg aktív
szolgálóként éli meg sűrű, de annál
áldásosabb napjait. Tim hívő családban nőtt fel, édesapja anglikán lelkész, így nem csoda, hogy ő is ebben
az egyházban kezdte meg szolgálatát, miután tinédzserként megtért.
LZ7
A Lindz West által alapított hiphop/rap együttes 2005-ben mutatkozott be, és azóta uralja nemcsak
az európai, hanem a többi földrész
színpadát is. Egy interjúban azt nyilatkozta az énekes-rapper, hogy Isten azt helyezte a szívére: „Te miszszionárius vagy Dél-Manchesterben, ne hagyd el a várost!”
Noel Richards
Noel Richards személyében egy
több mint harminc éve aktív dalszövegíró-dicsőítésvezetőt köszönthetünk, aki szolgálata során bejárta
már az egész világot, hogy Istenről
tegyen bizonyságot. A walesi születésű Noel keresztyén családban nevelkedett, így már kiskorában megismerkedett a hittel, nyolcévesen
tért meg. Tinédzserként nagy hatással volt rá John Glass – gyülekezetének ifjúsági lelkipásztora –, aki többek között éneklésre és zenélésre
buzdította a fiatal srácot.
Jegyár: 2990 Ft/db, csoportos
kedvezménnyel már 2240 Ft/dbtól! Jegyek kaphatók a Kérügma
webáruházban, keresztyén könyvesboltokban, a Ticket Expressz,
Ticketportal és Interticket országos
hálózatában, valamint gyülekezeti
jegyterjesztőknél.

2012. szeptember 23.

Szemléljük csodáit!
Marsal János idei Spurgeon-díjas lelkipásztor testvérünknek a Békehírnökben
megjelent 1984-es írása felolvasásra került
a díj átadása alkalmából. A tömör és lelkesítő kis írást újraolvasni is bátorító.
„Gyönyörködöm rendeléseidben, beszédedről nem feledkezem meg.” (Zsolt
119,16) – Ez a szó: rendelés, tartózkodó
magatartást vált ki az emberből. Isten
rendelkezései sokszor okoztak bosszúságot ószövetségi népének is, ha ezek
miatt nem tehették azt, amit éppen
akartak. Gyakran félre is tették Isten
rendeléseit. Nem gondoltak arra, hogy
ezek – tilos jelzéseikkel együtt – biztonságukat szolgálják, míg a maguk
választotta új életszabályok nemegyszer határt bontottak az ellenség előtt.
Belőlem mit vált ki Isten rendelése?
Felismerem-e benne szerető szíve gondoskodását, mely megtart s örök életet
biztosít, amelyet megtartanom nem
kell, hanem szabad?
De lásd meg Isten rendelésének
bölcsességét a természetben is! Te-

kintsd a csillagos eget, vagy a virágot
fürösztő, szennyet elmosó nyári záport! Nézd az asztalunkra ígérkező
új kenyeret, benne milliók tegnapi
verejtékét és a holnap mosolyát! Ha
Isten rendeléseihez igazodnánk, a
világon mindenkinek jutna ebből a
kenyéradta mosolyból és a belőle fakadó hálából.
A zsoltáros is látta az élet rendjét,
benne Isten szeretetét, és ezért kiáltott
fel: „Gyönyörködöm rendeléseidben...” Ez a felfedezés lehet egy pillanat műve is, de ahhoz, hogy kimerítsük, benne gyönyörködjünk, egy
egész élet is kevés. Ezért hangzik az
elhatározás: „...beszédedről nem feledkezem meg.” Ez az Úr rendeléseiben gyönyörködő szív számodra is
követendő döntése.
Testvérem, add a kezed, és menjünk fel még a Golgotára is! Szemléljük együtt a legcsodálatosabb menynyei rendelkezést... Mindez értünk
történt. De most ne sírj, hanem gyönyörködj és ne felejts!

Médiaprogramok
Protestáns MédiaMűhely – Berekfürdő, 2012. szeptember 28–30.
A Protestáns MédiaMűhely részvételi díja 9900 forint/fő. Prúsztagoknak 50% kedvezmény (5000 Ft),
amely a helyszínen (Megbékélés Háza – Református Konferenciaközpont,
5309 Berekfürdő, Berek tér 19.) fizetendő, és magában foglalja a szállás,
valamint (péntek vacsorától vasárnapi ebédig) az étkezés költségét is. (A
részletes program a prusz.hu oldalon
olvasható.) Jelentkezési határidő:
szeptember 25., kedd. Jelentkezni
Faggyas Ilonánál a +36-20-824-9657-es
telefonszámon vagy e-mailben a
prusz@lutheran.hu címen lehet. A jelentkezés elfogadását a végleges
program megküldésével igazolják
vissza. (PRÚSZ-elnökség)
Baptista médianap
2012. október 6., szombat 10–13
óráig. 1077 Budapest, Wesselényi utca 53.
10.00–11.00 – Krisztussal a médiában (bemutatkozó fórumbeszélgetés)
Bemutatkozik az egyház megújuló kommunikációja.
11.20–13.00 – Workshopok
Hírírás és hírszerkesztés, címírás
– Zentai László (újságíró, rádiós szerkesztő, szóvivő)

A hatásos hírírás műhelygyakorlata gyülekezeti tudósítóknak és sajtófelelősöknek, valamint nyomtatott
sajtóban és online médiában dolgozó
újságíróknak, rádiósoknak és televíziósoknak.
Sajtófotózás – Fehér Bertalan (fotográfus és fotóriporter)
Facebook a misszióban – Csapó
Szilvia (az ezazanap Facebook-oldalának moderátora)
Marketing kerekasztal – Háló Gyula (MBE kommunikációs szaktitkár)
Az interaktív fórumbeszélgetés
folytatása azokkal a televízió, rádió,
nyomtatott vagy elektronikus média,
újságírás, fotó, videó, webfejlesztés,
médiadesign, reklám, marketing, PR,
protokoll és etikett, rendezvényszervezés területéről érkezőkkel, akik készek együtt beszélgetni és gondolkodni az egyház és a gyülekezetek kommunikációjáról és médiahasználatáról.
Regisztráció fél 10-től. Előzetes
jelentkezés a kommunikacio@baptist.hu e-mail címre szeptember 23ig. Regisztrációs díj dolgozóknak
1000 Ft, mindenki másnak 500 Ft. A
regisztrációs díj magában foglalja a
részvételt, valamint a szükséges
anyagok biztosítását. További információért a +36-20/886-0010-es telefonszám hívható.
(MBE Kommunikációs Osztály)

