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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. szeptember 30.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

„A reménység pedig nem szégyenít meg”
Október a reformáció hónapja
A Reménység fesztivál évében továbbvisszük a reménység gondolatát,
mert van remény (Róm 5,5). Természetesen a remény számunkra, keresztyén emberek számára olyan erőt ad,
amely meg is testesül Jézus Krisztus
áldozatos szolgálatán keresztül. Nekünk el kell tudnunk köteleznünk magunkat Krisztus mellett, és ezen elköteleződés mögött a személyes akaratnak, döntésnek az ereje van.
Nem feledkezhetünk meg arról
sem, hogy Isten is hív bennünket, és az

isteni hívásra adott válaszunk az engedelmességben kell hogy megmutatkozzon. A reménység nem szégyen,
mert a reménység által pluszerőt kapunk, amely átvezeti életünket a holtpontokon.
A reformáció és az Isten igéjének
való engedelmes önátadás a XVI. században kéz a kézben járt, ugyanakkor
mai életünk krisztusi reformációjának,
megújulásának mindennapos élménye is lehet.
(Folytatás a 295. oldalon)

Hálaadás Bereczki Lajos testvér 17 éves
lelkipásztori szolgálatáért
„Életünk legszebb része még elõttünk van...”
A fenti idézet
Bereczki
testvér
egyik kedvenc mondása, ami szállóigévé vált a debreceni
gyülekezet számára. Ez volt a mottója
a 2012. szeptember
16-i délelőtti istentiszteletnek, amikor
megköszönte a gyülekezet Bereczki Lajos testvérnek és feleségének, Marikának a 17 év hűséggel
végzett szolgálatát.
Mészáros Kornél ügyintéző lelkipásztor testvér a 2Timóteus 4. részéből
olvasott igeverseket visszaemlékezésképp. „Hirdesd az igét...” – 17 éve is ez
a parancs hangzott Bereczki testvér
számára. Isten ilyenkor kincset helyez

el a lelkipásztornál, azért, hogy azt
szétossza, továbbadja. Bereczki testvért használta az Úr arra, hogy az ige
célba érjen. Hisz ez idő alatt sokan tértek meg és álltak fehér ruhában. Azért
hangzik az ige, hogy mindenki megértse, és eljusson az igazság felismerésére.
(Folytatás a következő oldalon)

CVI. ÉVF. 40. SZÁM

A férfi mint
válságkezelõ
Kerületi férfikonferencia Gyulán
A Körösvidéki Baptista Egyházkerület ez évben Gyulán rendezte
meg a kerületi férfi csendesnapot
2012. szeptember 15-én, melyre
mintegy 40 férfitestvér gyűlt össze.
Az esemény imaáhítattal kezdődött,
melyen Mike Jenő presbiter testvér, a
kerület alelnöke az 1Thessz 4,1–8.
igeversek alapján buzdította a jelenlévőket imára, hogyan jussunk még
előbbre a megszentelődés útján. A
férfikonferencia előadójaként Borzási Pál testvért, a Magyarlónai (Erdély) Baptista Gyülekezet lelkipásztorát hívták meg, aki ószövetségi és
újszövetségi bibliai példákkal egyaránt alátámasztotta a férfiak válságkezelő szerepét.
Előadásának első részében Borzási testvér Jób panaszát olvasta fel
Jób könyvének 3. fejezetéből. Nagy
tanulság ez számunkra, ahogyan
egy bűngyűlölő, feddhetetlen, istenfélő és igazságos ember kezelte a
válságot. Gyermekeit szinte korlátlanul engedte ünnepelni, örülni, de
mindig imádkozott és áldozott értük, hátha vétkeztek volna, hátha
szívük gonosz gondolatokkal lett
volna tele. Ugyanakkor saját magának korlátot szabott, szövetségre lépett szemével (31. fejezet), hogy ne
tekintsen a szüzekre.
(Folytatás a 296. oldalon)

Az Áhítat új kiadása elé

Mi kell az Úr
követéséhez?
Elindulás. Ennyi.
(Hajnal Zoltán)

Külsejében és tartalmában egyaránt megújul Áhítat című kiadványunk 2013 januárjától. A napi címen és kiírt igeversen kívül egy öszszefoglaló mondat is olvasható,
amely az üzenetet elmélyíteni,
könnyen visszaidézhetővé tenni és
cselekvésre ösztönözni hivatott.
(Megjelenik 2012 decemberében.)

behi40.qxd

9/20/2012

7:41 PM

Page 2

294 BÉKEHÍRNÖK

PROGRAMAJÁNLÓ
 Október 1-jén, hétfőn 10 órára
várja támogatóit és az érdeklődőket
a Lepramisszió őszi csendesnapjára és rövid közgyűlésre a Budapest
XV., Alag u. 3. szám alatti Missziói
Központ nagytermébe. A kínai lepramissziós munkát Riskóné Fazekas
Márta igazgató mutatja be képes beszámolóval. Az alkalom szeretetvendégséggel zárul.
 Október 6-án, szombaton
10–13-ig az MBE Kommunikációs
Osztálya médianapot szervez a
Wesselényi Utcai Baptista Imaház
alagsorában. A találkozó programjának első felében a résztvevők
megismerhetik az egyház kommunikációs munkáját és munkatársait,
jövőbeli terveit és a bekapcsolódás
lehetőségeit egy interaktív fórum
keretében. A program második felében a következő workshopok
(műhely) segítik a szakmailag megalapozott médiamunkát: Hírírás és
hírszerkesztés (Zentai László szóvivő), Sajtófotózás (Fehér Bertalan fotós) és Facebook a misszióban (Csapó Szilvia, ezazanap). A médianap
minél jobb előkészítése érdekében
kérjük, hogy előzetes jelentkezést a
kommunikacio@baptist.hu e-mail
címre küldjünk szeptember 23-ig.
 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)! 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: 06 20 / 775 8943 baptifonszámon, vagy a baptista125@gmail.com e-mail címen,
esetleg a 4220 Hajdúböszörmény,
Hajdúkerület utca 10. postacímen!

2012. szeptember 30.
Hálaadás Bereczki Lajos testvér... – folytatás a címoldalról
lekezeti imakörök nevében a
következő volt: megérteni
Isten szavát, és engedelmeskedni neki. Bagi Csaba a
misszióállomások nevében
elmondta, hogy Bereczki
testvérék szolgálata nem
volt hiábavaló, példa erre a
misszióállomások létrejötte.
Bézi Sándor, az Ígéret Háza
gyülekezet vezetője a körzeti
állomások nevében adott hálát a közös munkáért. A 23.
Külön hálásak vagyunk azért, zsoltárt olvasta fel útravalóként. Pető
hogy Bereczki testvérnek az is fontos István testvér az énekkar és a zenei
volt, hogy új misszióállomások jöjje- szolgálócsoportok nevében az ároni
nek létre. Így a városban több helyen is áldással köszöntötte őket, ami ének
szól Isten igéje. Mészáros Kornél test- formájában is elhangzott az énekkar
vér elmondta, hogy most egy szakasz részéről.
a Bereczki család életében lezárult, de
Számomra a délelőtt legmegindíszolgálatuk tovább tart a gyülekezet- tóbb része volt, amikor Bereczki testben, egy új szakasz kezdete ez. Ne- vér szólt a gyülekezethez. Három éve
künk, a gyülekezet tagjainak ebben se- állt ugyanígy előttünk, a Bibliájára tágítőtársnak kell lennünk testvéreink maszkodva, hogy meg tudjon szólaléletében. A biztatás így hangzott: „Elő- ni, amikor lányuk, Szilvia az Úrhoz vare! Induljatok tovább hálaadással a ló hazaköltözése után először állt a
múltért, és reménnyel a jövőbe!”
gyülekezet elé. Kihangsúlyozta, hogy
A gyülekezet szolgálócsoportjai Isten igéje élő és ható, és ma is az. Ma„szeretetcsomagokkal” köszönték gasztaljuk őt mindazért, ami történt
meg a házaspár szolgálatát. A biblia- ebben a 17 évben. Mindenért az Úré a
kör nemcsak virágcsokorral, hanem dicsőség! Pál filippibeliekhez írt leveigeverscsokorral és énekkel szolgált. léből idézett: „Szívemben hordozlak
Bacsó Benjámin lelkipásztorunk vezér- titeket, szeretlek benneteket.” Bereczki
gondolata a következő igevers volt: testvér többször feltette a kérdést an„Aki hisz őbenne, az nem szégyenül nak idején, hogy „Miért én?”. Ő egy
meg.” A gyülekezet nevében Dobos Pé- cserépedény, de az Úr megígérte,
ter gyülekezetvezető fejezte ki háláját. hogy vele lesz a szolgálatban. MegköMegindító volt hallani egy részletet a szönte a gyülekezet szeretetét. KülöBékehírnök 17 éve megjelent egyik szá- nösen abban az időben érezte ezt, amimából, ahol visszaemlékezhettünk kor Szilvia lányuk a mennyei hazába
Bereczki testvér szolgálatának kez- költözött. Kiemelte, hogy soha nem
deteire. Akkor a gyülekezet 96%-os gondolta, hogy a gyülekezet az övé,
szavazattal választotta meg őt lelki- hisz az az Úré. A szolgálatnak vannak
pásztornak. Ez idő alatt Isten a gyü- terhei, de Isten az, aki megtart, és ő ad
lekezetet megőrizte a szakadástól és győzelmet. Isten tovább fogja vezetni
tévtanításoktól. A harcok, kudarcok ezt a népet. Kereszt nélkül nincs koroalatt Isten mindig megmutatta a to- na. Őrá kell néznünk, a Töviskoronásvábbvezető utat. Bereczki testvér szol- ra, Jézus Krisztusra.
gálata alatt a gyülekezetben 32 bemeHálásak vagyunk Istennek, hogy
rítés volt 257 fehér ruhás testvérrel, ilyen pásztort adott nekünk, Isten áldHajdúsámsonban pedig 4 bemerítési ja meg őket még sokáig közöttünk!
alkalmon 15 testvér tett tanúbizonysáKövesdi Anikó
got hitéről. „És így szolgáljunk Istennek, neki tetsző módon” – ez a 17 év így zajlott.
A női kör részéről Komlósi
Magdolna testvérnő gondolatai elsősorban Bereczkiné Marikának szóltak. Szavai egy
kedves idézet köré csoportosultak: „Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében.” Kovács Imréné a nyugdíjas kör
nevében egy verssel adott hálát. Vas Lajos gondolata a gyü-
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„A reménység pedig nem szégyenít meg” – folytatás a címoldalról
Ez a szerves összefüggés is indoOktóber 27-én, szombaton 10 órákolja, hogy 2012-ben az Október a re- tól – szintén a reformációs események
formáció hónapja rendezvény főté- részeként – rendezik meg a dunavarmájául a szervezők ezt az ismert Pál sányi Soli Deo Gloria Közösségi Házapostoli igét választották, csatlakozva ban a területi női találkozót. A főtéma:
azokhoz a kezdeményezésekhez, A puritanizmus a XXI. században.
amelyek az idén széles körben fel- Előadók: dr. Petrőczi Éva, Pungurné
Császár Judit és Kissné Budai Rita. Szolidézték a reménység gondolatát.
Benne van ebben a választásban gál majd az ortodox Szent Demeter
az elkötelezettség és a hit is. De benne kamarakórus, illetve Túrmezei-versevan a személyes felelősségérzet is, il- ket hallhatunk.
Október 28-án, vasárnap 17 órakor
letve az annak felkeltésére való igyekezet. A XVI. századi reformáció elkö- a budavári evangélikus templomban
telezett, neves és névtelen híveit pró- lesz az országos reformációi istentiszfétai belső tűz indította, s ők egyszerre telet. Igét hirdet dr. Bölcskei Gusztáv revállalták az isteni megszólítottságot és formátus püspök, a zsinat lelkészi ela megszólítottság elfogadását. Remélt nöke. Az úrvacsorás istentisztelet lia samáriai asszony és a tíz leprás is, turgiájában az ökumenikus tanács
de közülük csak egy ment vissza kö- tagegyházainak főpásztorai szolgálszönetet mondani. Mi is reményke- nak.
dünk, de ha teljesül a kérésünk, vajon
Október 31-én, szerdán 16 órameg tudjuk-e köszönni?
kor ünnepi megemlékezést terveErre a felelősségteljes elkötelezett- zünk a budapesti Reformációi Emségre, odaadásra van nagy szükség lékparkban (Bajza utca és Városligenyilván ma is kinek-kinek a maga kis ti fasor sarka). Ezen a tagegyházak
világában és egyéni képességei sze- fúvószenekarai szolgálnak. Ünnepi
rint. Az Október a reformáció hónap- beszédet dr. Fábrí György, a Maja rendezvénysorozat ebben az esz- gyarországi Evangélikus Egyház
tendőben az isteni reménység jó hírét Északi Egyházkerületének felügyelője mond.
kívánja hirdetni.
A sorozat főbb állomásai a következők.
Október 1-jén, hétfőn 18 órakor –
terveink szerint – ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a rendezvények
Budapesten, a Kálvin téri református
templomban zenés istentisztelet keretében. A megnyitó jó alkalmat ad – a
főtéma megfontolásán túl, illetve ahhoz kötődően – a fenntartható életformára hívó üzenet kifejtésére, annál is
inkább, hiszen ebben az időszakban
egyházaink sokfelé a teremtésvédelem hetét ünneplik.
Október 14-én, vasárnap 17 órakor
a váci evangélikus templomban a reformáció hónapja részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen
igét hirdet Steinbach József püspök, az
ökumenikus tanács elnöke. Tagegyházaink missziói bizottságainak lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.
Október 21-én, vasárnap 17 órakor
kezdődik a szokásos ünnepi reformációi gála a budapesti Uránia Nemzeti
Filmszínházban. A gazdag programban – terveink szerint egyebek mellett
– a Pax et Bonum református énekkar
és Varga Miklós előadóművész szolgálatában gyönyörködhetünk. A fő előadásra dr. Réthelyi Miklós professzort
kértük. Szavalataikkal és énekeikkel a
Deák Téri Evangélikus Gimnázium
diákjai mutatkoznak be.

Szeretetteljes bizalommal buzdítjuk a gyülekezeteket, intézményeket
és szervezeteket, hogy lehetőleg profiljuknak megfelelően, de nem kizárólagosan e főtémához kapcsolódva
szervezzék meg a maguk helyi programját/programjait, s erről a lehető
legrövidebb időn belül szíveskedjenek tájékoztatást küldeni a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának: 1117 Budapest, Magyar tudósok
körútja 3. Telefon/fax: 1/371-2690;
1/371-2691; e-mail: oikumene@meot.hu. A hozzánk beérkező programok
listáját közzétesszük honlapunkon, és
részvételre buzdítunk.
Bizalommal kérem, hogy az október 21-én, vasárnap 17 órakor az Urániában megrendezendő ünnepi gálára
– tekintettel az intézmény befogadóképességére – a jegyeket szíveskedjenek megrendelni, valamint jegyenként 500 Ft/fő adományt is remélünk
legkésőbb szeptember 10-ig a fenti elérhetőségek egyikén.
Az Október a reformáció hónapja
rendezvénysorozat programjain minden érdeklődő imádságos, aktív részvételét kérjük, a jegyigényről és a helyi programokról a tájékoztatást bizalommal várjuk.
Dr. Fischl Vilmos
MEÖT-főtitkár

Emlékeztetések

Őszi kirándulásokra invitálja a
Hutteri Történelmi Egyesület 2012
október 6-án 15.30-ra a csehországi
Mikulovba (Nikolsburg) az érdeklődőket. 1523-tól a városban volt a
legnagyobb anabaptista közösség,
akiknek különböző gyülekezetei
valamennyien tisztelték a svájci dr.
Hubmaier Baltazárt. Az emlékeztető
előadást Martin Rothkegel elstáli
professzor tartja. Előadják Hubmaier egyik énekét németül: „Örvendjetek!”
Egy héttel később (október 13án) az alsó-ausztriai Niedersulzban,
szintén 15.30-kor kezdődő méltatáson emléktáblát lepleznek le. Josef F.
Enzenberger tart beszédet: Hubmaiert, akit elismertek, követtek és
máglyára vetettek, most újra felfedezik?
A város keresztyén lakói Bécsben a Stubentornál már korábban
elhelyeztek egy emléktáblát az alábbi felirattal: „Krisztus nem azért jött,
hogy öljön, pusztítson és máglyákat
gyújtson.”

Pihenjünk üdülõinkben!
 A hajdúszoboszlói Betánia
üdülő (Hajdúszoboszló, Puskin u.
10.) négy apartmanban (6 szobában), 17 ággyal várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. Jelentkezés
Komárominé Márta gondnoknál
(20/886-3525 vagy 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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Beszámoló
egy berlini teológiai
konferenciáról
A FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians),
vagyis az Európai Evangelikál Teológusok Közössége több mint 30
éve jött létre John Stott kezdeményezése nyomán. Célja, hogy támogassa az evangelikál írók és
teológusok munkáját, szakmai
kapcsolatát, és a bibliai értékek
magasra emelésével gyakoroljon
hatást az európai gondolkodásra.
Ennek érdekében nemzetközi
konferenciát szerveznek kétévente, amelyet 2012 nyarán – immár
másodjára – a Berlin melletti
Woltersdorfban tartottak. A teológusokból, evangelikál teológiák
oktatóiból és hallgatóiból álló
mintegy 70 résztvevő nagyobb része Európából érkezett, de Brazíliából és Szingapúrból is jöttek érdeklődők. Magyarországot négyen képviseltük.
A konferencia címe inspiráló
és egyben gyakorlatias előadásokat sejtetett: Beyond the Bible:
Moving from Scripture to theology and practice (A Biblián túl: A
Szentírás szövegétől a teológia és
gyakorlat felé). És nem is csalódtunk. Az öt napra öt főelőadás jutott, amelyeket különféle teológiai tudományágak jeles szakértői
dolgoztak fel. Az előadásokat
mindig pezsgő légkörű interaktív
rész követte. Esténként „diszciplínakörök” szerint váltunk öt csoportba, ahol egyfajta szakmai
műhelyben bárki felolvashatta
kutatási anyagát, és közösen
megvitatva kaphatott rá visszajelzéseket a hasonló területben
jártas kollégáktól.
A magas színvonalon megjelenő program mellett mindvégig tapasztalható volt az evangelikál
légkör sajátos közege. Az első köszöntéstől a búcsúzásig tudhattuk, hogy nem csupán hasonló tudományos érdeklődéssel vagyunk együtt, hanem testvérként,
akik egy Urat szolgálunk és kívánunk megismerni mindjobban.
Az ő tervébe igyekszünk bekapcsolódni a ránk bízott eszközökkel és lehetőségekkel. Közösség
voltunk tehát, ahol imádsággal
(Folytatás a következő oldalon)

2012. szeptember 30.
A férfi mint válságkezelõ – folytatás a címoldalról

Csak a Mindenható Isten képes
mindig mindenütt jelen lenni, a sátán
nem. Ezért nem helyes azt mondani,
hogy a sátán nem alszik, mert ezzel a
sátánra fókuszálunk. Isten az, aki nem
alszik, összpontosítsunk inkább Istenre, és mondjuk, hogy Isten nem alszik,
aki mindig velünk van! Isten dicsekszik Jóbbal a sátánnak, megelégedetten szól róla, de a sátán mégis rágalmazza Jóbot.
A sátán teszteli Jóbot: – mert megáldottad, mondja Istennek.
A sátán teszteli Istent: – meri-e levenni rólad a kezét, mondja Jóbnak.
Isten teszteli a sátánt: – nézd meg,
én leveszem róla a kezemet, mégis fog
engem áldani.
Miután Isten levette kezét Jóbról,
Jób gazdasági válságba (elveszti mindenét), egészségi válságba (fekélyes
beteg lett), házassági válságba (felesége azt kéri, hogy átkozza meg Istent)
kerül, de Jób nem Istent, hanem születésnapját átkozza, nem a jövőt, hanem
a múltat átkozza. Azt pedig tudjuk,
hogy az átok csak a jövőre és nem a
múltra érvényes. Isten nem vádolható,
hiszen ő adott mindent, ő vette el, és
újra ő ad mindent. „Áldott legyen az
Úr neve!”
Jóbot három barátja azzal a céllal
kereste fel, hogy bánkódjanak vele,
hogy vigasztalják őt, de nem azt tették, hanem rá akarták beszélni, hogy
ismerje el bűneit, és meg fog gyógyulni, de végül a nyomorult Jób imádkozott a három barátért. Jób végig kitartott Isten mellett, és megáldotta ezért
az Úr őt és háza népét. Láthatjuk tehát, hogy: „Aki mindvégig kitart, az
üdvözül.”
A második részben Borzási testvér
a tékozló fiú esetét (Lk 15,11–32) elemezve mutatta be, hogy a férfiak (apa
és két fia) hogyan kezelik a válságot.
A fiatalabb fiú válsága akkor kezdődött, amikor kikért vagyonát eltékozolta, és rájött, hogy még a disznók

is jobban élnek, mint ő, amikor beismerte bűneit, és legalább apja béresei
közé akart visszaállni. Válságmegoldás a bűn bevallása és a megtérés.
Az apa válsága megnyilvánul,
amikor kérésre megosztotta a vagyont
a két fia között, még halála előtt. Sokszor jutunk válságos helyzetbe családon belül, ha nem is úgy terveztük,
mert azok tudják a legnagyobb sérelmet okozni, akik a legközelebb állnak
hozzánk. Mégis, amikor megkerül a
fia, az apa elébe szalad, megcsókolgatja, új ruhát ad rá, pecsétgyűrűt az ujjára (ezzel önálló rendelkezést biztosít
számára), és lakomát rendez számára.
Az apa mindent megbocsátott, mert
Istent képviselte. Az Atya fogad így
bennünket is.
A nagyobbik fiú válsága haraggal
kezdődik, amikor megtudja, hogy
testvére – aki minden vagyonát eltékozolta – érkezésére apja lakomát rendezett számára. Végül is az idősebb fiú
vagyonrészével rendelkezett az apja.
Az apa kiment hozzá és kérlelte, hogy
örüljön az örülőkkel. A nagyobbik fiúnak kellett volna úgy viselkednie,
mint az apjának, de ekkor derült ki,
micsoda farizeusi lélek lakik benne.
Nagy kihívás nyitni a bűnösök felé, a
farizeusi vallásos hívők felé.
Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi
igazi szerető nagy testvérünk, aki ad a
vagyonából a kisebbeknek is, és ő feláldozza magát, magára veszi a mi
szennyes ruhánkat, bűneinket, s így
lehetünk mi is Istennek fiai, csakis őáltala. Ha gyülekezetünkből elmennek a
tékozlók és maradnak a farizeusok,
nekünk nyitnunk kellene mindkettő
felé, nehogy mi is valamelyik csoporthoz tartozzunk.
A konferenciát kérdések és hozzászólások követték, majd Kiss Tibor Péter testvér, kerületi elnök igei gondolataival és zárszavával ért véget a körösvidéki férfiak csendesnapja.
Árgyelán Gy.
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Boldogok
„Boldog új évet!” Már mi is mondjuk születésnap alkalmával: „Happy
birthday to you!”, vagy bármikor:
„Legyen egy jó napod!” Többnyire itt
a boldogság alatt azt értjük, hogy
érezd jól magad, ne legyen semmi
gondod, kellemesen teljen az időd.
Mondjuk, aztán legtöbbször megyünk
is a magunk dolga után, nem sokat törődve azzal, hogy mit is mondtunk.
De hát kik egyáltalán a boldogok? Ha
kissé alaposabban utánagondolunk,
és nem csupán egy felületes jókívánságról van szó.
Mi evangéliumi hívők nem szoktunk boldoggá avatni senkit. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne kellene
tudnunk, hogy mit tekintsünk és mit
ne tekintsünk örömforrásnak. De mi is
a boldogság? Nem valami olyasmit értünk alatta, hogy ha az ember elégedett, jól érzi magát a bőrében, egészséges, esetleg vidám, jókedvű, akkor boldog? Az csak természetes, hogy azért
jókedvű, mert nincsenek olyan gondjai, amelyek megzavarnák mindennapjait. Nincsenek anyagi gondjai,
nincsenek ellenségei, nem beteg, nem
fenyegetik családi tragédiák, a munkahelyének elvesztése, valamilyen szégyen. Ellenben megbecsülik, az életben elképzelése szerint alakulnak a
dolgok, meg tudja oldani a nehézségeit. Vajon a Biblia ezt tekinti boldogságnak? Bár nem zárja ki mindezek meglétét, de nem is ide teszi a hangsúlyt.
Az első zsoltár első mondata így
hangzik: „Boldog ember az, aki nem
jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a
vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényéről
elmélkedik éjjel és nappal.” Ez a mondat egy kontrasztról szól. Szembeállítja az Isten törvényével törődőket azokkal, akik ebből esetleg gúnyt űznek,
ezért nevezi őket vétkeseknek. Ebben
a mondatban azonban egyetlen szó
sincs olyan kedvező körülményekről,
amelyekről az imént szó volt. Sőt az a
meglepő, hogy egy sereg negatív dolgot sorol fel a zsoltáros a boldogság
okaként, mégpedig azért, mert ezektől
őrizkedik a boldog ember. És ezzel
szemben azt is elmondja, hogy mivel
foglalkozik az, aki boldog. A zsoltáríró
szerint a boldogságunk attól függ,
hogy Isten törvényében leljük-e örömünket, igazságaival töltekezünk-e,
méghozzá keresetlenül és minden
kényszer nélkül. Pusztán azért, mert
szeretjük törvényeit, vonzódunk hozzájuk, de nem vállalunk közösséget az
istentelenséggel. A zsoltár szerint ez
már önmagában boldoggá tesz.

Ha az Úr Jézus boldogmondásaira
gondolunk (Mt 5,3–12), szintén másról
beszélnek, mint zavartalan életkörülményekről. Hogy a szegénység vagy a
könnyek, az üldöztetés vagy az emberi méltóságunkat sértő helyzet boldogítana? Ez az általános emberi mérce
szerint nonszensz. De vajon ugyanarra
gondolnak-e a világ fiai a boldogság
fogalma alatt, mint amiről a Biblia beszél? Hiszen mindenki boldog akar
lenni, vagy ha ez nem egészen sikerül
neki, legalább szeretne elboldogulni
valahogy az életben. A Szentírás tanítása szerint azonban minden jó az isteni akarattal történő egybeesés szerint
jó. Ezt akár Isten öntörvényűségének
is lehetne tekinteni, ha nem arról lenne
szó, hogy az embert teremtő és szerető
Isten tanít arra, hogy mi válik a javunkra és mi a kárunkra.
Az első zsoltárban is, de az Úr Jézus boldogmondásaiban is a boldogság nem egy jókívánság, mint például
ha azt mondjuk valakinek: „Légy boldog!” Ezekben a szövegekben nem
óhajtó, hanem kijelentő módban hangzik a boldogság, azt állítja például Jézus, hogy a tiszta szívűek egyszersmind boldogok! És boldogok a lelki
szegények, boldogok a békét teremtők, boldogok a szelídek, boldogok az
irgalmasok, vagy a zsoltár szerint: akik
az Úr törvényében gyönyörködnek.
Sőt itt nem is egy hozzánk hasonló
ember szavaként hangzik ez a kijelentés, hanem Isten nevezi boldognak
ezeket az embereket. Ő minősíti az
igazságra szomjazót boldognak. Mintha Isten gratulálna neki. „Mert nem
elégszel meg kevesebbel, mint az igazság, jól teszed. Meg is fogod találni az
igazságot. Mivel sírni tudsz bűneid felett, megtisztulhatsz, és nyugodt lesz a
lelkiismereted. Mivel szelíddé váltál,
szép örökség vár rád. Mivel tiszta a
szíved, megláthatod Istent már itt e
földön egy fűszálban és egy katicabogárban egyaránt, de majd az örökkévalóságban is mindörökké. Mivel békét teremtesz magadban és magad körül, felismernek benned valamit, ami
túlmutat rajtad. Mivel nem szegődsz
társául a gúnyolódóknak, nem válsz te
magad is gunyorossá. Nem engeded,
hogy befolyásoljon téged az, akinek
nem számít az Úr törvénye. Olyan jellembeli stabilitás lesz a jutalmad, mint
a folyóvíz mellé ültetett fának, hiszen
az Úr törvényébe gyökereztél. Nem is
válsz soha üressé, mint a pelyva, amit
szétszór a szél.” (A cikk befejező részét
következő számunkban közöljük.)
Hegyi András

(Folytatás az előző oldalról)
kezdtük a napot, és felállva énekeltünk egy szívvel. A reggeli bibliai üzenet pedig – akárcsak egy
gyülekezetben – az értelem mellett a lélekhez is szólt.
Vasárnap meglátogattuk Berlin egyik baptista közösségét,
ahol képet kaphattunk egy nyu-

gat-európai gyülekezet mindennapjairól, kihívásairól. Az istentisztelet után városnézésre invitáltak a szervezők, amely során
idegenvezetőnk egyedülálló módon fűzte egységbe a környék történelmi, szociológiai és teológiai
sajátosságait. A kirándulás után
saját otthoni városainkra gondoltam: vajon tudjuk-e mi is így
együtt látni a körülöttünk zajló
történéseket, ismerjük-e saját lakóhelyünket úgy, mint ránk bízott
missziós területet?
Köszönettel tartozom az Evangelikál Teológia Alapítványnak,
amely lehetővé tette, hogy részt
vegyek ezen a kivételes találkozón. Olyan teológusok között
tölthettem el ezt az öt napot, akik
nem csupán ismeretszerzés miatt
érkeztek, de valóban felelősséget
éreznek hitét vesztett kontinensünk jövőformálásáért, a tiszta
evangelikál alapok megerősítéséért. És mindennek mi, magyar
résztvevők sem külső szemlélői
voltunk csupán, hanem részestársak, akik saját társadalmunkban, tudomány- és szolgálati területünkön kell hogy Krisztusra
mutassunk.
Minthogy a FEET figyelme elsősorban az európai közgondolkodás és hitéleti szükség meghatározó területeire irányul, a következő konferenciát a tervek szerint
Párizsban rendezik 2014-ben. A
még szélesebbre nyíló részvételi
körbe invitálnak minden érdeklődő evangelikál teológust.
Balogh Péter
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Isten népe a Chamo tó vidékén

Élõben
jelentkezünk!
Hálaadás
Az őszi időszak baptista közösségünkben a hálaadónapok ideje.
„A nyíregyházi gyülekezet szeptember 9-én már elkezdte ezt a szép
hagyományt, mert van okunk a hálaadásra! Pető András lelkipásztor
hirdette közöttünk az Isten igéjét
(2Kir 4,1–7). Gazdagították a hálaoltárt a nyírmeggyesi, nyírbogáti,
nyírbátori és nyíregyházi testvérek
szolgálatai. Soli Deo gloria!” – írta
Cserés Attila Barnabás lelkipásztor
testvérünk rövid beszámolójában,
és képet is küldött hozzá (lásd
alább).
A hála felelet a kegyelem folytonos munkájára.
A hála mint felelet elsősorban
nem beszéd, hanem a lélek egy állandó cselekvése. Ezért a Biblia nem
hálamondásról, hanem hálaadásról
beszél. A hálát elsősorban tehát nem
mondani, hanem adni kell.
Mi ez a cselekvés?
Ez a lélek cselekvése, amely felismeri az isteni adományok gazdagságát, csodálat ragadja meg az Úr
bőkezűségének láttán, és ezért az
öröm hullámai áradnak benne.
Béhi

Öröm van
Etiópia különös kelet-afrikai ország. Egyike a legrégibb független
államoknak a fekete földrészen.
Abban a tekintetben is sajátos,
hogy a szentként tisztelt egykori
monarchia után fennmaradt a keresztyénség. Főleg egy ortodox
nemzeti egyház, ami mellett – részben az igen korán kezdődő protestáns missziók hatására – a gyorsan
növekvő lakosság körében többféle
evangéliumi élet és gondolkodás
honosodott meg. (Előttünk különösen a svájci székhelyű „Pilgermisszió” tekintélyes.)
Az uralkodó amhara nyelv mellett a népek és nyelvek száma nincs
hitelesen megállapítva. 80-90 nyelvet beszélhetnek, köztük a chamo
nyelvet. Európai kutatók 160 ezerre
teszik a számukat. Magas hegyek
között élnek az egymáshoz közeli
déli tavak környékén. Két tavat
keskeny földsáv választ szét. Az ott
élő emberek szinte megközelíthetetlenek. Ha van út, annak ott van a
vége. Odamenni is nehéz, de onnan
már csak visszafordulva juthat bárhová az utas. Egy felekezetünkhöz
tartozó német nyelvésznő ott lakik
már 18 éve az „Isten hídján”, ahogy
az őslakók szülőföldjüket nevezik.
Az újszövetségi görög eredeti után
chamo nyelvre fordította a szent

„Isten hídján”

A chamo nyelvű Újszövetség
fordítója és munkatársai
könyvet. Bár járt azon a vidéken
hatvan éve misszionárius, de ő
amhara nyelven beszélt. Azt sokan
ismerik, de ott idegen nyelvnek
számít.
Különböző hitvallások alapján
alakultak ki gyülekezetek, de valamennyien örültek az anyanyelvi
Újszövetségnek. 2012 januárjában
új hidat épített Isten, mégpedig az
Újszövetség által. Nagy gonddal és
szeretettel veszik az ottaniak kézbe
a könyvüket, és szívesen forgatják.
Az ország régen az ókori héber kultúra hatására fejlődött („fekete zsidók”). Keresztyén misszionáriusok
az első század óta járnak Etiópiába.
Fordulatot hozott az Újszövetség,
Jézus Krisztus evangéliuma, amiről
már sokat hallott a viszonylag művelt, iskolázott chamo nép. Most
pedig mindenki saját szemével láthatja: „mit mond az Írás” (Gal 4,30a).
Szebeni Olivér
(Ralph Siebert Freude an der
„Brücke Gottes” című cikke nyomán.
Das Wycliff-Magazin, Ausgesprochen
lebendig. 2012/3, 10–11. old.)
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Bemerítési ünnepély volt Nyíregyházán
Örömünnep volt Nyíregyházán
pünkösdvasárnap délelőtt, amikor
négy fehérruhás tett bizonyságot arról,
hogy megváltozott az életük, mert találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal! Az igehirdetés szolgálatát Katona
László nagydobosi lelkipásztor a Róma 6,1–10. versei alapján végezte, a
bemerítést pedig Cserés Attila Barnabás helyi lelkipásztor. Soli Deo gloria!
A bemerítkezettek bizonyságtételei
Virányi Elza (33): Semmi közöm
nem volt Istenhez, de kerestem őt.
2011 júliusában találtam rá a Nyíregyházi Baptista Gyülekezetre. Sípos Julika néni ismeretlenül is maga
mellé hívott, és már innen tudtam,
hogy jó helyen vagyok. Ettől kezdve rendszeresen látogattam a gyülekezeti alkalmakat, mert úgy éreztem, hogy az igehirdetések hozzám
szólnak. Az Úr Jézus Krisztust elfogadtam személyes megváltómnak,
újjászülte az életemet, most már új
ember vagyok.
Életem hátralévő idejét szeretném jól, az Úr szerint élni.
Szabó Viktor (17): Egy éve járok
rendszeresen a gyülekezetbe, amire
édesanyám is bátorított. Szenvedtem az osztálytársaim gonoszsága
miatt, és szerették volna a családomban, hogy hívő fiatalokat ismerjek meg.
Először a fiatalok között sem
volt jó, de Isten türelmes volt. A

Zsid 3,7–8 – „ma ha az ő szavát halljátok” – üzenete eljutott hozzám.
Szükségem van Jézusra, akivel feltámadhatok egy új életre, ami által
Isten gyermeke lehetek. Hűséges
akarok maradni életem végéig, amikor Isten bevisz az ő dicsőségébe.
Szatmári Erika (53): „Két gyermek édesanyja vagyok. Mélyen
vallásos szülők gyerekeként hamar
megismertem az Úr nevét, megtanulhattam, hogy hogyan kell az Úr
kívánsága szerint élni. Komoly reformátusként éltem kamaszkoromig, és eközben nagyon sok rosszat
tapasztaltam. Azt láttam, hogy olvassák, de nem élik a Bibliát, azt
hittem, a Biblia tanítása a rossz, és
az emberek több-kevesebb sikerrel
tudnak ellenállni a kísértéseknek.
Ez ostobaság így utólag. 20 évig hátat fordítva éltem, amikor egy orvos javaslatára jógáztam a gyógyulásért.
A betegségemből valahogy kigyógyultam, de a hozzá kapcsolódó ideológiát nem tudtam magamévá tenni, pedig még tanítottam
is a testgyakorlást. A közösség,
ahova kerültem, igényelte viszont a
teljes azonosulást. Még inkább tanultam és kezdtem összehasonlítani a Biblia gyerekkori tanításával a
jóga ideológiáját, és meg kellett állapítanom, hogy mennyivel különb
a Biblia!
(Folytatás a következő oldalon)

50 év együtt

„Legyen megbecsült a házasság
mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!... Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket! (Zsid 13,4.7)
Házasságuk ötvenedik évfordulója alkalmából 2012. június 16-án
Mikes Andrásnét (született Nagy Angyalka) és Mikes Andrást köszöntötte
a család és a péceli gyülekezet.
Ebben az egy mondatban tények
vannak, de a lényeg ennél sokkal izgalmasabb. Hiszen az idézett ige
tükrében követésre méltó, generációknak utat mutató példa az az ötven
év, amit ők együtt töltöttek hitben és
szeretetben. Mint elsőszülött fiúgyermekük – megfogadva a Biblia
szavát – több mint negyven éve figyelem őket. Hálát adok Istennek
példamutatásukért, hitükért, hűségükért, szolgálatukért, mindazért,
amit életükben tapasztaltam.
Isten igéje és az igét hitelesen
megélő hívő ember tartja életben a
közösséget, elsősorban a családot,
de végső soron az egész világot.
Erre is figyelmeztet az idézett bibliavers. A házasságban, a gyermeknevelésben, a munkában sokkal inkább számít, hogy milyen utat futunk be, milyen a vége, mint az,
hogy hogyan kezdődik.
Hatalmas az Isten, hogy csillagporból, vízből és leheletéből embert
alkotott, majd megteremtette a hozzáillő társat is. A szemhunyásnyi
élet, amit ezen a bolygón élünk, akkor válik igazán izgalmassá, amikor
egymásra találnak azok, akiket Isten
egymásnak teremtett. Jó látni és ismerni azokat, akik vállalják ezt az isteni rendet, és példát mutatnak nekünk. Köszönet érte.
Mikes Balázs
(25 éve házas)
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A reformáció hónapja központi
rendezvényei

Megnyitó ünnepség Október
1-jén, hétfőn 18.00 órakor Budapesten a Kálvin téri református templomban zenés istentisztelet. A
templom előtt szolgál Kovács Zalán
művész zenekarával, majd 95 tétel
„kiszegezése” a templomajtóra. Igét
hirdet és köszöntőt mond Steinbach
József református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. A liturgiában
részt vesz a református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi
egyház egy-egy főpásztora. Református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi gyülekezeti kórusok
szolgálnak a zenés istentiszteleten
Váci ökumenikus missziói nap
Október 14-én, vasárnap 17 órakor a
váci evangélikus templomban a reformáció hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Steinbach József püspök, az ökumenikus tanács elnöke.
A tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.
Reformációi gála Október 21én, vasárnap Budapesten 17 órakor
az Uránia Filmszínházban kerül
megrendezésre. A gálaest házigazdája Nagy Katalin. A gazdag zenei
programot a Pax et Bonum református énekkar Opicz József karnagy
vezényletével, valamint Varga Miklós művész biztosítja. A Deák Téri
Evangélikus Gimnázium tanulói
szavalnak és szolgálnak zenekarukkal. Köszöntőt mond Steinbach József
püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Dr. Réthelyi Miklós professzor
tart ünnepi előadást „Hit és tudományos közélet” címmel.

2012. szeptember 30.
Bemerítési ünnepély volt Nyíregyházán... – folytatás az elõzõ oldalról
De ezzel kapcsolatban az a legszo- öregotthonban segítettem. Sokszor
morúbb, hogy a gyermekeimnek tel- volt harag a szívemben, rágalmaztam,
jesen világi nevelést adtam. A mai ítélkeztem, babonás voltam. Kerestem
döntésemet nem is értik. Újra kezd- a kapcsolatot az Úrral, és kaptam fitem tudatosan keresni a lehetőséget a gyelmeztetést egy testvér által a bememegoldásra. Először vasárnap regge- rítés fontosságára. Nehéz volt a felelente rádiót hallgattam, majd feleke- más iga az alkoholista férjemmel 20
zetek igemagyarázatait olvastam az évig, és eljutottam az öngyilkosság
interneten. Így találtam a baptistákra gondolatáig is. Megfáradtam, de halis, majd elmentem a reformátusokhoz lottam hívást az üldöztetések közepetis, de az itteni testvéri összefogás a te, hogy „jöjjetek énhozzám mindnyáhozzám közelálló. Ez az, ami a hiány- jan, akik...” Ezután azt kerestem, mit
zó részeket pótolja az életemben. A akar velem Isten. Az ideköltözés után
szolgálatot leginkább a tetteimmel a segítséget kaptam lelkileg-testileg a
családomban, munkahelyemen kép- gyülekezetben. Ettől függetlenül sokat
zelem el. A gyülekezetbe való járás pe- kell dolgozni a megélhetésünkért,
dig fontos és elengedhetetlen.
mert az áldásként kapott anyagiak jeNyüsti Gézáné (58): Református lentős részét a férjem eltékozolta. Most
gyülekezetben éltem sokáig, ahol elfo- a családban kell szolgálnom unokám
gadtam az Urat 22 éve, és ott sem szé- körül, hogy a lányom tudjon dolgozni.
gyelltem az Istent, mert a Fiát adta. Átformálta a természetemet, békességet
Cserés Attila Barnabás
adott. Szolgáltam beteglátogatóként,
lelkipásztor

Nem csak könyvektõl lehet nehéz az iskolatáska
Az iskolakezdés nem csupán a nyár elmúlta miatt lehet fájdalmas a kisiskolások
számára: gyakran az iskolában jelentkeznek először azok az ízületi panaszok, amelyek korábban nem voltak észlelhetőek a
szülők számára. A reumás ízületi gyulladás gyakori, de egyelőre kevéssé közismert
gyermekkori betegség. A gyorsabb felismerést segíti az a kiadvány, amelyet az ilyen
panaszokban szenvedő gyermekek gyógyítását felvállaló Rosszcsont Alapítvány
juttat el a következő hetekben valamennyi
magyarországi általános iskola számára.
A közvélekedés szerint a gyermekkori reumás ízületi gyulladások ritka
kórképnek számítanak, ezzel szemben a leggyakoribb krónikus gyermekkori betegségek közé tartoznak.
Az iskolakezdés sok szembeötlő tünetet hozhat elő, köztük olyanokat is,
amelyeket eddig a tanárok hajlamosak lettek volna lustaságnak vagy diákcsínynek tipizálni, noha sokszor
valós, a reumatikus betegséggel öszszefüggő problémáról van szó. Egy
mozgásszervi fájdalmakkal küszködő, kezeletlen ízületi gyulladástól
szenvedő gyerek esetében előfordul,
hogy az iskolatáska súlya komoly fájdalmakat okoz, a nehezen mozgó
gyermek gyakran lekésik a pontos
órakezdésről, és olyankor is gyanakodni lehet erre a ritka betegségre, ha
a kisdiáknak nehezére esik a ceruzát,
tollat kézben tartani vagy kezét magasba lendítve jelentkezni.
„Fontos lenne, hogy a közvélemény minél több információt szerezzen erről a kevéssé közismert, ennek

ellenére gyakori és súlyos rendellenességről. Az általános iskolai tanárok
kulcsszerepet tölthetnek be a tünetek
felismerésében és a szülők értesítésében” – mutatott rá dr. Constanin Tamás,
a Rosszcsont Alapítvány orvos szaktanácsadója. Az alapítvány a legfontosabb tudnivalókról rövid, közérthető
tájékoztatót állított össze, amelyet az
iskolakezdést követően eljuttat valamennyi hazai általános iskolába
A Rosszcsont Alapítványról
Az alapítvány célja, hogy a gyermekreumatológiai kórképekben szenvedő beteg gyermekek a gyógyításuk
során a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek. A Rosszcsont Alapítvány elő kívánja segíteni
az európai klinikai, betegellátási standardoknak, a gyógyítás új metodikáinak Magyarországon történő bevezetését, megpróbálja lehetővé tenni a
legkorszerűbb műszerek, eszközök,
diagnosztikus és terápiás eljárások alkalmazását. A szervezet elő kívánja
segíteni, hogy a betegek és hozzátartozóik megfelelő környezetben kerüljenek kórházi elhelyezésre. Az alapítvány célja a kezelt gyermekek gyógyulásának elősegítése, a gyógyításban részt vevő orvosok, ápolók és
egyéb szakszemélyzet munkájának, a
gyógyítás személyi és tárgyi feltételeinek javítása.
További információ: Bőhm Kornél,
bohmk@spindoc.hu, 70 /225 2024.

