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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. október 14.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

A Magyar Rektori Konferencia elnökségének
ülése a Baptista Teológiai Akadémián

CVI. ÉVF. 42. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Keressük meg együtt az igazságot, értsünk egyet abban, mi a jó!”
(Jób 34,4)

Kiemelkedő esemény színhelye
volt a Baptista Teológiai Akadémia
díszterme 2012. szeptember 27-én: a
Magyar Rektori Konferencia intézményünkben tartotta meg soros elnökségi ülését. Mivel a közelmúltban
– immár harmadik ciklusra – prof. Dr.
Almási Tibort, a Baptista Teológiai
Akadémia rektorát, a 23 egyházi főiskola képviseletében, újból az elnökség
soraiba választotta a plénum, házigaz-

daként ő fogadta a Magyar Rektori
Konferencia tíztagú elnökségét. Az
ülésen részt vett és előadást tartott Dr.
Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős
helyettes államtitkár, aki a közelmúltban kapta meg e tisztségre szóló kinevezését. Az elnökség tagjai köszönettel
vették intézményünk ajándékát, rektorunk Jelenések könyvéről szóló kétkötetes kommentárját.
(BTA)

Isten Háza
Zsidó, majd baptista imaház Nyíracsádon
Megemlékezõ ünnepség Debrecenben és Nyíracsádon
Szeptember 23-án a délelőtti isten- ben látható, hogy a nyíracsádi embetisztelet keretében a Debreceni Baptis- rek életében miként jelent meg Isten
ta Gyülekezet Szappanos utcai imahá- munkája. Azonban mindannyian
zában, délután pedig Nyíracsádon megpróbált emberek vagyunk, akik
volt könyvbemutatóval egybekötött megpróbált gyülekezetekben, megmegemlékező ünnepség. A megemlé- próbált nemzetben élünk. A megprókezésen Nyíracsád település, valamint báltatás munkálja ki a hívő emberben
a zsidó és a baptista közösség képvise- az állhatatosságot, az állhatatosság pelői vettek részt a népes gyülekezetek dig szilárdságot eredményez. Így
körében. Mindkét helyen megjelentek mindannyian Isten jelenlétében növea sajtó képviselői is, hogy tudósítást kedhetünk, és lehetünk megtisztított
készítsenek az eseményről. Délelőtt gondolkodású személyek. Isten ebben
Debrecenben Papp János egyházelnök a megtisztulásban gyönyörködik.
hirdetett igét a 66. zsoltár 8–20. versei „...megtisztítottál, mint az ezüstöt...” (10.
alapján. Kiemelte: Isten igéje segít vers)
minket a visszaemlékezésben, mely(Folytatás a 312. oldalon)

A HÉT GONDOLATA
Nem mindegy, hogy az
együtt gondolkodásban, az
egyetértésben
kivel alakul ki
közösség! Nem
mindegy, hogy
az egység részese-e az Isten! Ha mindenki más
egyetért, de ő nincs jelen, bukás a
következmény. Ha az egység senkivel mással, csak Jézussal jönne
létre – elég a megmeneküléshez!
Keressük a dialógust Istennel!
Ha pedig keresésünkben tőle nyerünk együtt gondolkodó, még inkább együtt imádkozó társat, társakat, őt illeti érte a dicséret.
(Urbán Gedeon)
A HÉT GYAKORLATA
Vitassunk meg barátainkkal
ezen a héten egy igazán fontos
kérdést!
A HÉT IMÁJA
Uram, milyen jó nyitott embertársaimmal és gondolkodó hívőkkel átbeszélni, megvitatni, újragondolni azt, amiről hisszük,
hogy már tudjuk. Mennyi új felismerést adtál már így nekünk. Hála érte! Ámen.

Az Áhítat új kiadása elé

Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami.
Ha szeretsz és szeretnek, az a minden. (T. Tolis)

Külsejében és tartalmában egyaránt megújul Áhítat című kiadványunk 2013 januárjától. Az esti elcsendesedést segítendő egy-egy
igevers szerepel az oldal alján kiírva – többnyire a Zsoltárok és a Példabeszédek könyvéből. (Megjelenik
2012 decemberében.)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Október 21-én 10 órától Szolnokon hálaadónapot szeretnénk
tartani a következő jézusi felszólítással: „Hozzatok a most fogott halakból!”
(Jn 21,10b) Szeretnénk közösen hálát
adni a lelki-testi javakért! Ezen a napon ünnepli a gyülekezet 25 éves
évfordulóját is egyben. Szeretettel
hívjuk a szolnoki gyülekezettel
bármilyen kapcsolatban volt testvéreket erre a napra! Kérjük, a 20886-3609 telefonszámon vagy a
szamiba@gmail.com e-mail címen
jelezzék jövetelük szándékát a vendéglátás miatt! Köszönjük!
 Október 28-án 15 órától szabadtéri zenés istentisztelet lesz
Nyíregyházán az EMMAUS Evangélikus Templomkertben (4400
Nyíregyháza, Korányi Frigyes u.
160/A.). Igét hirdet Szenczy Sándor
baptista lelkipásztor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, a zenei szolgálatot a tiszántúli egyházkerület öszszevont fúvószenekara végzi.

„Kegyelembõl van
üdvösségetek...”

Bemerítési ünnepe lehetett csepeli gyülekezetünknek 2012. július 11-én, amikor Rajki Sándor testvérünk és felesége, Jolika vallotta
meg hitét. Bizonyságtételükben
elmondták, hogy a hajléktalanlétből és a szenvedélybetegségekből
menekültek az Úr Jézus Krisztushoz, akinél bűnbocsánatra és szabadulásra találtak.
A bemerítési istentiszteleten
Sinkovicz Sándor helyi lelkipásztor
szolgált az Ef 2,8–9 igék alapján.
Gyülekezetünk nagyon hálás
Istennek, hogy láthatta, miként
formálta át testvéreink életét
Urunk az utóbbi két év során!
Kívánjuk Isten további áldását
újonnan bemerített testvéreink
életére!

2012. október 14.

Bemerítés Debrecenben

A képen láthatók balról jobbra: Balogh Barnabás lelkipásztor, Balogh József,
Száva Jonatán, Szilágyi Beatrix, Kádár Noémi, Ardai Zoltán, Sütő József,
Bereczki Lajos lelkipásztor
A Debreceni (Szappanos utcai)
Baptista Gyülekezetben a húsvéti bemerítési alkalom után augusztus 26án újabb bemerítési ünnepély volt.
Hat fehér ruhás testvér tett bizonyságot arról, hogy megtért és elfogadta
személyes Megváltójának Jézus Krisztust, majd részesült a bemerítésben.
Az ünnepi istentiszteleten Balogh Bar-

nabás szegedi lelkipásztor testvér hirdetett igét, és ő végezte a bemerítés
szolgálatát is. A bemerítkezők között
volt Balogh testvér unokaöccse is. Az
istentisztelet liturgusa Bereczki Lajos
lelkipásztor testvér volt.
Az Örökkévaló Isten áldása kísérje a bemerítkezettek életét és
szolgálatát!

Hét bizonyság Krisztus mellett
Bemerítés Pécelen
Zsúfolásig telt a Péceli Baptista
Imaház 2012 pünkösdvasárnapján: izgatott és örömteli emberek foglalták el
helyüket a sorok között, hogy tanúi lehessenek hét fiatal hitvallásának és
bemerítkezésének. Dobai Tábita, Szala
Richard Krisztián, Gáti Rebeka, Varga
Melinda, Tóth Róbert, Mircse Áron és István András testvérek vallották meg
boldogan, hogy Jézus Krisztus halála
és feltámadása révén bűneik rabságából megszabadulhattak és békességben lehetnek már Istennel. Ahogy a
képen is látható, Papp János egyházelnök és Papp János nyugdíjas lelkipásztor testvérek örömmel szolgáltak ezen
az ünnepélyen.
Kérésemre a legfiatalabb, a bemerítkezési ünnepélyen mindössze 11
éves Gáti Rebeka visszaemlékezett a
nagy napra:

„Alig vártam aznap, hogy elindulhassunk a gyülekezetbe! Ráadásul a
majdnem háromórás istentisztelet
olyan rövidnek tűnt! Amikor bementem a vízbe, éreztem, hogy ez nemcsak egy jelkép... éreztem Isten jelenlétét, és hogy amit teszek, az jó. Előtte
az ördög uralma alatt voltam, de a
döntésem és a bemerítés óta teljesen
megváltozott az életem. Istennel jó
kapcsolatba kerültem, és megtaláltam
benne a békességem!”
Az Úré a dicsőség és hála, hogy
ezek a fiatal szívek már elindulhattak
a mennyei célhoz vezető úton. Imádkozzunk értük, hogy a következő
években érett tanítvánnyá válhassanak, hogy Jézus Krisztus előtt megállva ezt hallhassák majd: „Jól van, jó és
hű szolgám...!” (Mt 25,23)
Tóka-Nemes Nikolett
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EBF-közgyûlés 2012
Beszámoló a küldöttség tagjaitól
Az Európai Baptista Szövetség a
Berlin melletti Elstalban tartotta éves
tanácsülését szeptember 26–29. között,
amelyen a Magyarországi Baptista
Egyház küldöttjeként Papp János egyházelnök, Durkó István missziói igazgató, dr. Bukovszky Ákos külügyi szaktitkár és Várady Endre IBTS kuratóriumi tag vett részt.
A közgyűlés napirendjén szerepeltek az európai problémák, amelyek a
misszió nagy kihívásai. Ilyen az iszlámkérdés, az urbanizáció, a népvándorlás, gazdasági krízis és a kisebbségek témaköre. Jó volt látni, hogy mindenki egységesen az evangélium
képviseletét tekinti a legfőbb feladatának. A közgyűlés vendége volt John
Upton, a Baptista Világszövetség
(BWA) elnöke. Az ő előadásai világos
útmutatást és bátorítást adtak a jövő
missziója érdekében. A szokásosan
esedékes bizottsági jelentések megvitatása és megszavazása mellett az idei
közgyűlés legjelentősebb napirendi
pontja a prágai Nemzetközi Baptista
Teológiai Szeminárium (IBTS) további
sorsa felőli döntés volt. Az Európaszerte számos lehetséges helyszín

gondos vizsgálata után Amszterdam
mellett döntöttek. Az intézmény itt
folytatja majd működését.
Megbeszéléseinken beszámoltunk
a magyarországi missziós lehetőségekről. Az átvett oktatási intézményekkel kapcsolatosan megfogalmazódott több együttműködési szándék.
A megbeszélés során egyeztettünk
több részletkérdést annak a mozambiki baptista énekeskönyvnek a kiadásával kapcsolatban, melyhez az énekanyagot Papp Szilvia misszionáriusnő
gyűjtötte négyéves mozambiki munkája során. Az énekeskönyv hamarosan elkészül, és várhatóan idén karácsonyra már átadhatjuk egyházunk és
az EBM közös ajándékaként a Mozambiki Baptista Szövetségnek.
Az együttműködés egyházunk és
az EBM között folytatódik. Megújuló
kommunikációs felületeinkre hamarosan tájékoztató anyagok kerülnek
fel az EBM munkájáról. Ennek keretén belül közre tudjuk adni hazánkban is az EBM pályázati felhívását
különböző misszionáriusi pozíciókra
Afrikában. Felmerült annak a lehetősége is, hogy „testvériskolai kapcsolatot” alakítsunk ki
egyes magyarországi,
baptista fenntartásba
került iskolák és az
EBM látókörébe tartozó – főleg indiai – iskolák között.
Sokan figyelemmel kísérik a munkánkat, és imádkoznak értünk, hiszen
Magyarországon
most új lehetőségek
nyílnak az evangéliAz MBE küldöttsége John Uptonnal
um hirdetésére.

ProChrist evangelizáció 2013
Szeptember közepén egyházunk
tanácstermében találkozott először a
2013-as ProChrist evangelizációt előkészítő csoport. A magyarországi szervezőbizottság vezetője Lupták György
evangélikus esperes. Baptista részről
Papp János elnök, Durkó István missziói
igazgató és dr. Bukovszky Ákos külügyi
szaktitkár része a felekezetközi csoportnak. A ProChrist az evangelizáció
mai nyelvén szólítja meg az embereket
a legkorszerűbb technika felhasználásával. Az evangelizáció helyszíne
Stuttgartban a Porsche Aréna lesz. In-

nen élő műholdas közvetítéssel jut el
az üzenet sok európai országba, köztük hazánkba is. A különleges istentiszteleteken Ulrich Parzany evangélista fogja Isten igéjét hirdetni. Mindazok
a gyülekezetek, akik szeretnének bekapcsolódni a 2013. március 4–11-ig
tartó misszióba, a www.prochrist.hu
oldalon kaphatnak több információt,
illetve ott lehet regisztrálni is. Bátorítok minden gyülekezetet, hogy használjuk ki ezt a jó lehetőséget!
Durkó István
missziói igazgató

Hálaadás lelki
és testi javakért

Dózsa György nyugalmazott lelkipásztort és kedves feleségét, Dózsa
Györgyné született Bálint Erzsébetet
köszöntöttük 65. házassági évfordulójuk alkalmából Cinkotán a baptista imaházban 2012. szeptember 2án. Eszes Zoltán, a csömör–cinkotai
körzet lelkipásztora a 65. zsoltár,
Dávid hálaéneke igéivel az emlékezés és áldás „hálaoltárát építette fel”
az ünnepeltekkel. A női kör szeretetvirágcsokrát Eszes Tünde testvérnő
adta át Erzsike néninek, gratulálva
és megköszönve a hiteles, példaértékű és hűséges háttérszolgálatát. A
lelki munkában jelenleg is aktívan
szolgáló házaspár az elhangzott
igék igazságáról tett tanúbizonyságot az ünneplő gyülekezet előtt. Hálát adtak: a meghallgatott imádságokért (65. zsoltár 3. vers) és a javakért, bőségért (65. zsoltár 12. vers), a
hosszú, együttes szolgálati úton való megtapasztalásokért, amit az elhívó és megtartó Úrtól kaptak ajándékba, sáfárságra. A kegyelmes Isten őrizze és védje testvéreinket
mindvégig a kiszabott úton és időben!
Hidvégi Lajosné

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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Egy izgalmas pályázat
eredményérõl
A 2012-es „aktív idõsödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve” budapesti ünnepérõl

A Művészetek Palotájába ez év
szeptember 24-ikén a délelőtti órákban koros emberek érkeztek tömegesen, legtöbben házastárssal vagy
kísérővel. A feltétel 10 oldal terjedelmű pályázat benyújtása és legalább
40 éves házasélet. 60-tól 93 éves korúak teljesítették. (A személyi számítógépen némi jártasságra kellett
szert tenniük, vagy megkérni egy
unokát, aki ráért.)
A terv pontosan rögzített címe
volt: „Hogyan őriztük meg...” A kipontozott helyre gondolhatjuk ezt a
szót: „egymást”. A 40 évnél idősebb
házasságok pályázói között volt
olyan, aki 17 éves kérőjének 14
évesen mondott igent. Mások komolyan szánták életüket Isten
szolgálatára. Egymás mellett álltak évtizedeken át segítőtársként,
vigasztalóként. Egész életükre elkötelezték magukat házastársi kapcsolatra, és ezt meg is tartották.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (tárcavezető Balog Zoltán
korábban református lelkész) és Soltész Miklós államtitkár adta az alapötletet, olyan társadalomban, ahol
már „nem divat” házasságot kötni,
és a házasságoknak több mint a fele
gyorsan meg is szűnik. Anyák nevelik föl „válási félárváikat”. Vagyonmegosztási perek zajlanak le
tömegesen. Mindez egyáltalán nem
előnyös a társadalomra vagy a jövő
nemzedékre. A témával bírák, szociális gondozók, pedagógusok, ifjúsági büntetés-végrehajtó intézmények pszichológusai foglalkoznak,
és velük valamennyi hazáját szerető
(Folytatás a következő oldalon)

2012. október 14.
Zsidó, majd baptista imaház Nyíracsádon – (folytatás a címoldalról)
Ne feledjük el tehát a múlt igazságait, tanításait, melyek által személyesen formálta életünket! Amit
Isten értünk tett, az hálaadásra, fogadásaink teljesítésére, életünk átadására indít bennünket. Ezután következett a könyvbemutató. Bereczki
Lajos lelkipásztor, a Baptista Levéltár
igazgatója, a kötet lektora elmondta,
hogy 1959-ben lett az az épület baptista imaház, amelyben azelőtt zsinagóga működött. 1860-tól a Nyíracsádi Zsidó Hitközség zsinagógája
volt, ahol zsidó testvéreink áldották
az Örökkévalót. A holokauszt borzalmai, majd a megmaradtak elvándorlása után fájdalmasan üresen
maradt az épület, melyet aztán a
baptista egyház vásárolt meg és a
nyíracsádi baptisták imaháza lett,
így továbbra is Isten imádatára rendeltetett. Ezt emléktábla örökíti meg
az imaház falán, amelynek ünnepélyes avatására öt évvel ezelőtt került
sor, 2007. május 25-én. Ezen az ünnepségen részt vett és beszédet
mondott dr. David Coffey, a Baptista
Világszövetség elnöke. Az erre az
eseményre való emlékezés inspirálta
az „Isten Háza. Zsidó és baptista
egyház Nyíracsádon” című könyv
elkészítését és kiadását.
A könyvben a nyíracsádi és a ligetaljai zsidóságról szóló történelmi
visszatekintést Halmos Sándor egyetemi docens tollából olvashatjuk.
Megtalálhatjuk benne a településről
szóló leírást visszaemlékezésekkel,
amelyeket Vereb Csabáné helytörténeti kutató állított össze, valamint a
nyíracsádi baptista misszióról szóló
részt Kovács Lajos körzeti lelkipásztortól, végül a 2007-es emléktábla-

avató ünnepség beszédeit olvashatjuk el.
A könyv felelős kiadója, dr. Nagy
János polgármester – aki a görög katolikus egyház kántora is – elmondta, hogy a nyíracsádi emberek szeretetben élnek együtt. A település
lakói baj esetén és ünnepi alkalmakkor is összefognak. Négy egyház működik a településen. Legtöbben a görög katolikusok vannak,
valamint a római katolikusoknak, a
reformátusoknak és a baptistáknak
is élő közösségük van a községben.
Nyíracsád idén ünnepli fennállása
700 éves évfordulóját, a könyv ennek az időszaknak egy szeletét mutatja be.
Halmos Sándor, az Országos
Rabbiképző Zsidó Egyetem docense
elgondolkodtató párhuzamot vont a
40 éves pusztai vándorlás és a mai
magyarországi helyzet között. Akik
kijöttek Egyiptomból, túlságosan
kötődtek a rabsághoz, Egyiptomhoz, és egy új nemzedék mehetett be
az ígéret földjére. 40 év ateista propaganda hatása elidegenítette a vallástól azt a nemzedéket, de talán egy
új nemzedék most visszatérhet Istenhez. Az Örökkévaló népe elé tárta a tíz parancsolatot, amelynek ma
is üzenete, hogy az embertársak szeretete az Isten szolgálatát jelenti. Egy
Istenünk van, akitől azt kérhetjük,
hogy békében, szeretetben tudjunk
együtt élni.
Vereb Csabáné volt a könyv
szerkesztője. Elmondta, hogy kapocsként szolgált a különböző közreműködők között, különösképpen
is ezen időszak két polgármestere
között. A kötet kiadásának kezde-

Dr. Nagy János, Nyíracsád polgármestere, a szószéken Papp János, a baptista
egyház elnöke és Dobos Péter gyülekezetvezető, háttérben a Debreceni Baptista
Gyülekezet Énekkarának tagjai láthatók
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ményezője dr. Katona Gyula korábbi
polgármester volt. Amikor ő nyugdíjba vonult, dr. Nagy János folytatta tovább a megkezdett munkát,
hogy a könyv elkészüljön. A könyv
tanulságul szolgálhat a hitről, az
emberek együttélésének módjáról.
Végül örömét fejezte ki, hogy Isten
dicsőségére áll továbbra is az épület. Délután Nyíracsádon is sor került a megemlékezésre, ahol a délelőtt beszédet mondókhoz csatlakozott dr. Katona Gyula korábbi
polgármester, aki több személyes
emlékét idézte fel a nyíracsádi zsidósággal és a baptistákkal való
kapcsolatából. Kovács Lajos körzeti
lelkipásztor köszöntötte az ünnepi
gyülekezetet, Papp János egyházelnök a 118. zsoltár alapján hirdetett
igét a hálaadás jegyében.
Az összevont körzeti énekkart
Bokor Barnabás, a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet karnagya vezényelte.

Végül álljon itt egy könyvből vett
idézet Váraljai Istvánnak, a nyíracsádi baptista gyülekezet 81 éves elöljárójának visszaemlékezéséből:
„Gyerekkorom óta emlékezem,
hogy a különböző felekezetűek között Nyíracsádon ellentét nem volt.
Mindenki élte a saját életét, tudta,
hogy mi a jó és mi a rossz. Úgy tartották, hogy cselekedjél jót, míg tart
a nap, mert a holnap nem biztos. Jót
cselekedjél mindenekkel bőven,
minden időben! (...)
A zsinagóga megvásárlására is
jól emlékszem (...) Nagy szeretettel
kezdtünk hozzá a munkához, ami
két esztendőn át tartott. A karzat veszélyessé vált, azt le kellett bontani,
oszlopokkal támasztottuk meg a
mennyezetet. Kicseréltük a bútorzatot, egyedül a hátsó sorban lévő két
pad maradt meg épségben és áll a
mai napig is. A templomot 1959 óta
használjuk Isten dicsőségére.”
Kövesdi Anikó

Ancilla Domini
Túrmezei Erzsébet születésének 100. évfordulója alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012-t Túrmezei-emlékévnek hirdette meg.
Számos gyülekezetben: evangélikusban és baptistában is
megemlékeztünk a neves költő személyéről, amelyet baptista közösségünkben különösen is kedvelnek a testvérek.
Sok helyen elmondtuk, hogy
lelket építő versei felérnek
egy igehirdetéssel, mert az
élő hitű diakonissza-költő Jézus Krisztus közelségében
megtapasztalt lelki élményeit
írta meg verseiben, énekszövegeiben. Már az év elején
munkához látott a Túrmezei Erzsébet-emlékbizottság, és szorgosan
gyűjtötte az emlékeket, visszaemlékezéseket, amelyeket egy igényes
megjelenésű, 450 oldalas kötetben
foglalt össze. Egy Istennek szentelt
életpálya sokszínűsége rajzolódik
ki az olvasó előtt, mert Erzsébet
testvér nemcsak diakonissza, nemcsak költő, énekszövegíró és műfordító volt, hanem mindenekfelett
„ancilla Domini” – az Úr szolgálóleánya. A Luther Kiadó által megjelentetett könyvben egy gazdag életpálya bemutatására vállalkozott a
szerkesztő, Kőháti Dorottya Éva lelkésznő. Munkáját számtalan olyan
szerző segítette, akik személyesen

is ismerték Túrmezei Erzsébetet. A
könyv bemutatójára az evangélikus
egyház diakóniai napján, szeptember 25-én került sok a Deák téri
evangélikus templomban. A könyvet Radosné Lengyel Anna, a Déli
Evangélikus Egyházkerület felügyelője mutatta be, méltatva a
szerzők és a szerkesztő értékes
munkáját. A Túrmezei Erzsébetemlékkönyv megjelenését leginkább elősegítő munkatársak szolgálatát dr. Fabiny Tamás püspök és
Kendeh-Kirchknopf Péter, a Luther
Kiadó igazgatója köszönte meg.
Marosi Nagy Lajos
a könyv egyik szerzője

(Folytatás az előző oldalról)
magyar ember. A minisztérium tehát fölismerte az erkölcsi válság veszélyét, és a kérdést nem találta
megoldhatónak pusztán anyagiakkal. Eljött az alkalom, hogy a 2012es évben Európa szegénynegyedében a nyomort fokozó erkölcsi okok
megoldására tegyünk kísérletet.
Köszönet érte azoknak, akik ezt felismerték.
Csakis protestáns lelkészek tehetnek szert hiteles tapasztalatra a
házassági hűségről, a gyermekvagy unokanevelésről. A miniszteri
megnyitó beszédben ezért a tíz parancsolat egyikéről volt szó: „Tiszteld atyádat és anyádat!” Nem a
gyermekeknek szóló utasításként
értelmezendő ez. Középkorúaknak
szól, akiknek át kell adniuk a fontos,
nemzedékeket összetartó kohéziós
erőt.
Balog Zoltán miniszter szavait
bármelyik protestáns templomban
vagy evangéliumi gyülekezet imaházában elmondhatta volna. Talán
kap még a szava nyilvánosságot, hiszen a következő generációnak is
szól a nemzetközi program.
Nem remélték a szervezők, hogy
kilencszáznál több pályamű érkezik. A legnagyobb összegekkel a határon kívülieket díjazták. A hazai
pályázatok között szerepelt egy a
mi felekezetünkből, és egy az Agapé
gyülekezetből. Az ötvennél idősebb
házasságban élők fiatalon átélték a
második világháborút, az ötvenes
évek zaklatásait, 1956 őszét. Papként az ármányos gyűlölet és osztályharc megszámlálhatatlan kínzóeszközét. Most a jeles napon először
hallhatták a kormányzat szintjén az
elismerést, hogy nem reakciósok,
munkakerülők, naplopók, kizsákmányolók, népnyúzók, nem az
USA ötödik hadoszlopának tagjai,
nem potenciális hazaárulók, főleg
ha nyelveket tudnak. Gyermekeiknek nem könnyelmű nevelői, akik
„kettős nevelésben” kényszerítik
őket. Viszont hallhatták, hogy az állampolgári hűség, a törvénytisztelet
példaképei, tanárok és papok, akik
felépítették az országot háborús
romjaiból. Életük nyolcvanas, kilencvenes éveit morzsolgatva vehettek rész először szülőhazájuk vezetőinek tisztelgésén.
Azon a napon jó volt „öreg magyarnak lenni” Budapesten.
Szebeni Olivér
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Fotó: Papp Noémi

A nehézség jó oldala

Egy napon, amikor egy férfi a
szabadban sétált, a földön talált egy
bebábozódott lepkét, és hazavitte.
Nap mint nap kíváncsian figyelte,
mikor fog kibújni a tokból. Egyszer
csak látta, hogy egy kicsiny lyukon
megpróbál kijönni a kis lepke. Feszülten figyelte, hogyan próbálkozik, hadakozik. Egy idő után azonban úgy tűnt, hogy feladta a küzdelmet, és nem tud kibújni. A férfi
megsajnálta szegényt, és keresett
egy ollót, aminek a segítségével
szélesebbre vágta a lyukat. Ennek
következtében a lepke könnyedén
kibújhatott, de teste és szárnya igen
kicsiny volt. Ezután a férfi nagyobb
érdeklődéssel figyelte, hogyan fog
növekedni a kis lepke, és vajon mikor fog repülni. Azonban a lepke
teste alig fejlődött valamit, és szárnyai ugyanolyan erőtlenek maradtak, mint amilyenek voltak. Emiatt
soha nem tudott repülni! A férfi értetlenül állt a történtek előtt.
Nem érette, hogy Isten akarata
szerint a lepke csak úgy tud megerősödni, ha megküzd a kis lyukkal, és
átverekszi magát rajta. Csak így tudnak megerősödni az izmai, hogy képes legyen az életben megállni a helyét.
Néha nekünk is küzdelem és nehézség szükséges az életünkben,
hogy megerősödjünk. Ha Isten nem
engedné meg ezeket a nehézségeket,
akkor soha nem tudnánk olyan erősek lenni, mint amilyenek lehetnénk.
Emlékezz arra, hogy Isten soha nem
helyez rád nagyobb terhet, mint
amit el tudnál hordozni! A nehézségek által erősít minket, mint a tűzben megpróbált aranyat.

2012. október 14.

Könyvajánló
Dr. Szedmák András: Mi az igazság?
Az evolúció mint biológiai képtelenség
A következő könyvajánló Schalkház
A szerző célja, hogy írása hatására
Rita (biológus, mikrobiológus, a Magyar gondoljuk át a kinyilatkoztatott igazMikrobiológiai Társaság rendes tagja) írá- ságon és az Istenbe vetett hiten túl az
sának szerkesztett változata. (A szerk.)
evolúció valótlanságát. Hozzá akar
segíteni mindenkit ahhoz, hogy elElmélyülten olvastam Szedmák mélyítse ismeretét az evolúció tanaiAndrás Mi az igazság? című kéziratát, ban, illetve annak képtelenségére rámely az evolúció minden szempont- ébredjen.
ból nagyon alapos kritikáját tartalmazFontos megjegyezni, hogy e
za. A könyv valóban mindenkihez könyv a nagyközönségnek szól, ezért
szól, legyen az vallásos vagy vallásta- az is elsődleges szempont, hogy az
lan személy.
összes érdeklődő könnyedén megértTanulmányaim során engem is se. Ezzel a szerző egy igen nehéz dolfoglalkoztatott a dolog: evolúció vagy got oldott meg: bonyolult biológiai foteremtés? Aztán lecsitították érdeklő- galmakat egyszerű szavakkal úgy
désemet azzal, ha létezik is evolúció, magyaráz el, hogy magas fokú terméannak Isten a mozgatórugója. Szed- szettudományos ismeretekkel nem
mák András könyve viszont rávilágí- rendelkezők is rádöbbennek az evotott, hogy ez is helytelen elképzelés. lúció buktatóira. Néha túl részletesSőt egyértelműen kijelenti: Isten nél- nek tűnhet bizonyos jelenségek makül élet nincs és nem is képzelhető el, gyarázata, de ennek oka épp az, hogy
az evolúció pedig valójában nem is lé- felfedje, mennyire összetett az élő
tezik.
szervezet működése, és mennyire
Az evolúció az emberi személyiség nem lehet a véletlen műve mindaz,
lényegét elhazudja, emellett megala- ami a világban elénk tárul.
pozatlanul állítja, hogy a földi lét
Az egész könyv lényegét abban tuegyetlen progenitortól vagy génkész- dom megragadni, hogy bibliai vagy
lettől származik. Az író hangsúlyozza, teológiai okfejtés nélkül, kizárólag terhogy a cáfolatok során kizárólag a tu- mészettudományos alapon cáfolja
domány által feltárt eredményekre tá- meg az evolúció lényeges és kevésbé
maszkodik.
jelentős állításait, és így jut el Isten létéA könyvben fellelhető egyetlenegy nek bizonyosságához. Maximálisan
természettudományos tény sem ellen- egyet tudok érteni a szerző előszavákezik a legmodernebb biológiai ered- ban írt kijelentésével, miszerint „az
ményekkel. A könyv egyik jelentősége evolúció egy olyan elmélet, amely elépp ebben rejlik: felhasználja a XX. és a sősorban nem önálló tudomány, haXXI. századi kutatásokat, de az evolú- nem a biológia önmagában helyes
cióra vetítve a következtetések épp el- megállapításaiból levont téves követlentétesek az uralkodó tudományos keztetések filozófiája”.
felfogással. Érdekes paradoxon figyelhető meg: az evolucionisták tényei és a
teremtéshívő biológusok kiindulási
pontjai gyakorlatilag azonosak, csak a
tényekből levont következtetések mások, sőt épp ellentétesek.
A szerző nagyon alaposan végigveszi az összes olyan felmerült állítást,
melyet az evolúció hívei elméletük alátámasztására használnak fel, majd sorban, nagyszerű következetességgel cáfolja meg azokat. Ilyen például a molekuláris genetika részletes elemzésén
alapuló okfejtés, a természetes szelekció fejlődést generáló képtelensége, a
hiányzó láncszemek valósága, a véletlen szerepének bemutatása, a teista
evolúció meséje és az ember kifejlődésének képtelensége. Mindezt úgy teszi, hogy ne váljon szélsőségessé.
Azok számára is közérthető, akik kevéssé járatosak a teológiában és a biológiában.
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Megmozdult a parton a víz...
Bemerítkezés Békéscsabán

Ünneplésre gyűlt össze a Békéscsabai Baptista Gyülekezet szeptember
30-án, amikor a bemerítés kedves alkalmára délután került sor, de vendégeink – a Kosdi Baptista Gyülekezet
presbitere és szolgálócsoportja – már a
délelőtti istentiszteleten is velünk voltak, szolgálataikkal színesítették alkalmainkat.
Kovács Ildikó személyében egyetlen
fehér ruhás testvérünk volt, de imaházunk így is teljesen megtelt. Drága
testvérnőnk meghatóan mondta el
többéves küzdelmét, kislánykorában a
nagymama hatását hitéletére, amely
ott be is fejeződött. Felnőttkorban az
élet nehézségei, problémái kötötték le,
és a sok gond közepette Csilla leánya
megtérése és a Wesselényi utcai gyülekezetben való bemerítésén tapasztalt
szeretet, majd később Gergely fia komoly motorbalesetből való felépülése

és megtérése mind azt bizonyította
számára, hogy az élő Isten itt van közöttünk. A pányoki evangelizáció
megtérésének egyik állomása volt
2011-ben, ahol elfogadta az Úr Jézust,
és azt követően munkahelyet is kapott
az Úrtól. Ápolónő lévén a betegekkel
is sok nehézsége akadt, türelmetlenség, fáradtság jellemezte ezt az időszakot. Miután egyik betege kitüntette bizalmával és szeretetteljes elismerésével, Ildikó otthonában őszintén,
meghatódva, sírva borult le Isten
előtt, belátva, hogy nélküle semmi az
élete. Betöltötte Isten szeretete, és bizonyságtétele befejezéséül Ildikó elmondta, hogy „mindenre van erőm a
Krisztusban, aki engem megerősít”.
Az igehirdetés szolgálatát Léman Jenő testvér, a kosdi gyülekezet presbitere végezte az ApCsel 8,26–40 igeversek
alapján, az etióp kincstárnok megtérésének példája nyomán. A bemerítést és
a kézrátételes imát Szűcs Benjámin Ottó
testvér, gyülekezetünk lelkipásztora
végezte el.
A köszöntések sorát gyülekezetvezető testvérünk kezdte, átadva egy
Bibliát a gyülekezet ajándékaként. Ezt
követően a nőtestvérek, a Wesselényi
utcai testvérek és a házicsoport köszöntése hangzott el, de ezek között kiemelkedett Ildikó testvérnőnk két
gyermekének megható köszöntése. Az
ünnepi alkalom a „Feltámadt Hős”
énekkel fejeződött be.
Á. Gy.

Hálaadónap Vácegresen
A Vácegresi Baptista Gyülekezet
szeptember utolsó vasárnapján tartotta hálaadónapját. A gyülekezeti terem
teljes egésze már délelőtt megtelt a tagokkal és a szép számmal érkező vendégekkel, délután pedig még többen
csatlakoztak az ünnepléshez. Mindenki érdeklődéssel várta az Egerszólátról érkező vendég testvérek szolgálatát és a közös hálaadás perceit. Drenyovszki László, a körzet lelkipásztora
szólta Isten igéjét, valamint az őt elkísérő dicsőítő zenekarban is játszott.
Délelőtt a magvetés, délután az Isten-

ben gyökerező hálás élet volt a téma.
A gyülekezeti körben elfogyasztott
közös ebéd és a napfényes délután is
hozzájárult a jó hangulathoz, támogatva a közösségi életet, lehetőséget
teremtve a jó beszélgetésekre, a gyerekeknek a játékra akár a szabadban is.
A kora délután folytatódó istentisztelet sok szolgálattal: bizonyságtételekkel és dicsőítéssel tarkítottan telt az Úr
és a gyülekezet örömére. Végül szeretetvendégség keretében ápoltuk a testvéri kapcsolatokat.
Tóth-Fazekas Andrea

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
MONOR: Fekete Sándor testvért augusztus 3-án temettük. 85.
életévében hívta magához Megváltója. Megtérése után 49 évig volt hűséges az Úrhoz, gyülekezetéhez. Az
utóbbi években testvérünk betegsége miatt testileg és szellemileg leépült, hisszük azonban, hogy ideigóráig való nyomorúság után az Úr
életkoronát ad a hozzá hűségeseknek (Jel 2,10).
– Halász János temetése szeptember 10-én volt. Életének 82.
évében szólította el tőlünk az Úr
egy hirtelen jött agyvérzés után
három nappal. Testvérünk bátran,
szeretetből tett bizonyságot Megváltójáról a gyülekezetben és ott,
ahol megfordult. Szorgalmas élete
maradjon példaként előttünk!
TISZAVID: Fórika Dezsőné testvérnő július 31-én, 62 éves korában
hunyt el. Két éve merítkezett be, azóta élő reménységben hordozta súlyos betegségét, mely most beteljesült. A gyászistentiszteleten Veres
Imre lelkipásztor a Jel 2,8–11 alapján
(„tudom a te dolgaidat”) szólt a gyászoló gyülekezethez, míg a környékbeli roma testvérek éneklés által szolgáltak az Úrnak.
ZÁHONY: Tóth Sándorné testvérnőnk 85 évet kapott teremtőjétől.
Érmihályfalván született és Vámospércsre jött férjhez, majd munkahely okán költöztek Záhonyba. Özvegységében épült be a kis létszámú
gyülekezetbe, ahova fizikai gyengesége ellenére is mindig örömteli vágyakozással járt. Szeptember 14-én
Bató Tibor kisvárdai lelkipásztor végezte az igehirdetés szolgálatát.

H I R D E T É S E K
 Kanadai munkalehetőség Hívő víz- és fűtésszerelőt keresek kanadai munkavégzésre hosszabb
időre. Szegedi Ervin, + 1 416 835
1419, ervinszegedi@gmail.com.
 Kiadó szoba Érden a városközponthoz közel hívő házaspárnak
vagy egyedülállónak kiadó exkluzív
állapotú szoba. Tel.: 06 30 295 71 90.
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Rejtvényfejtõ

Kedves testvéreink! A következőkben
szeretnénk havi rendszerességgel összeállítani és a Békehírnök lapjain közölni bibliai tárgyú keresztrejtvényeket. A
megoldásokat szerkesztőségünk címére
kérjük eljutttatni (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).
Vízszintes
1: A megoldás első része; 9: Noé egyik
fia; 10: A Biblia fele! 11: Rós, Mesek
és Tubal fejedelme Ezékiel könyvében, József Attila is hivatkozik rá;
12: Római 2; 13: Megkevert kefír!;
15: Ráma egynemű betűi; 16: -vel
párja; 17: Jézus tett sok ilyet; 19: Női
név, Dávid egyik feleségének a nevéből ered; 21: Történelmi időszak;
22: Sugár jele; 23: Az egyik törzs; 25:
A Volga legnagyobb jobb oldali
mellékfolyója; 26: Kiejtett betű; 27:
Arám királya volt, ő uralkodott Izraelen Jóáház király idején; 30: Mózes nővére; 33: Német igen; 34: Sámuel előtt ő volt Izrael bírája; 35:
Páros Ásér; 36: Három barátja vigasztalta, amikor nehéz körülmények között volt
Függőleges
2: Oázis egynemű betűi; 3: Szamárium vegyjele; 4: Tartomány ÉszakPalesztinában (Lk 3); 5: Dávid ebben a pusztában bujdosott Saul elől;
6: Issakári város (Józs 19); 7: Páratlan Togó!; 8: Eszter gyámja; 9: A
megoldás második része; 13: Toldalékfajta; 14: Páratlan kiszór!; 16: Sportoló (Hídvégi); 18: Indokod; 24: Urán
és hidrogén vegyjele; 28: Numeri
egynemű betűi; 29: Őt is megölte
Pekah a Pekahjá elleni merényletben; 31: Kártyalap; 37: Otromba
részlet!; 38: Nem ki; 39: Energia
Összeállította: Asztalos Bogdán

2012. október 14.

Gondolatok az Ige tükrében:
Az öreg halász és a tenger
Valamelyik este újra elolvastam
Ernest Miller Hemingway (1899–1961)
Az öreg halász és a tenger című kisregényét, melyért Pulitzer-díjat kapott 1953-ban, majd rá egy évre irodalmi Nobel-díjat.
A kisregény Santiagóról, egy öreg
kubai halászról szól, aki már 84 napja nem fogott semmit. A 85. napon
kétségbeesésében úgy dönt, hogy
egyedül indul útnak, hátha így mellészegődik a szerencse. Az óceánon
egy fregattmadár jelezte számára,
hogy nagy zsákmányt rejt a víz mélye. A sejtése beigazolódott. A nyílt
tengeren egyszer csak kapást jelez a
csali. A zsinór meglódul, s a horogra
akadt hal vontatni kezdi a csónakot.
Az öreg halász a tenger végtelen
magányában pillantja meg először a
hatalmas halat. A vadász és a vad
között élethalálharc indul meg. A
küzdelem harmadik napján a hal
végre láthatóvá válik a víz felszíne
alatt. Az öreg összeszedi maradék
erejét, és ledöfi a szigonyával. A
marlin még utoljára feldobja magát,
és ekkor látszik igazán, milyen nagy,
hogy nagyobb, mint a csónakja. Az
öreg a csónak oldalához köti a zsákmányt, és vitorlát bontva büszkén
indul haza. Az első cápa éjszaka támad. „Mikor az öreg halász meglátta messziről, tisztában volt vele,
hogy ez a cápa nem fél semmitől a
világon, és pontosan azt fogja tenni,
amihez kedve van.” Két órával később a dögszag társait is odacsalja.
Jézus ezeket mondta: „Akkor elmegy,
vesz maga mellé másik hét magánál is
gonoszabb lelket...” (Mt 12,45) A keservesen szerzett fogása a cápák
martalékává lesz, s Santiago nem
visz mást a kikötőbe, csak a nagy hal
csontvázát. Barátja, Manolin, az érte
aggódó fiú szinte sírva fakad, amikor meglátja meggyötört állapotát.
Kávét hoz neki, őrzi álmát, s kijelenti, hogy ismét együtt fognak halászni, mert még nagyon sokat kell tanulnia az öregtől. Santiago azonban
már alszik, s ismét oroszlánokkal álmodik, mint eddig szinte minden éjjel életében. Így figyelmeztet minket
az Úr: „vigyázzatok, mert ellenségetek,
az ördög mint ordító oroszlán jár szerte,
keresve, kit nyeljen el” (1Pt 5,8).
„Az embert el lehet pusztítani,
de legyőzni nem lehet” – mondja a
kisregény hőse, Santiago. Ez abban
az esetben igaz, ha Jézus Krisztus él
a szívünkben. Ez a világ sokat ígér,

de oly keveset ad. Egész életünkben
küszködünk, hogy legyen valamink,
hogy valami sikert tudjunk felmutatni önmagunknak és a világnak.
Üldözzük álmainkat szakadatlan.
Aztán életünk vége felé rájövünk,
hogy még sincs semmink. Kevesen
ismerik fel, hogy a mi kincsünk az
égben van...
„Mert mondom néktek, hogy
mindenkinek, akinek van, adatik;
akinek pedig nincs, még amije van
is, elvétetik tőle.”

Nagy zsákmányt lebegtet előttünk az ördög, de aztán a végén csak
a csontváz marad... Remélem, nem
bántok meg senkit, de számomra
Hemingway élete is ilyen, aki az alkohol ordító oroszlánjának szorításában végül saját maga ellen fordította vadászfegyverét. „Hallod-e, te
nagy hal – mondta fennhangon, de
csöndesen, szelíden –, veled maradok mindhalálig. Ő is velem marad,
gondolom – tűnődött az öreg
halász.” Milyen tragikus élet is
Hemingwayé. Hiszen az öngyilkosság soha nem oldott meg semmit,
csak útnak indít egy megváltatlan
lelket az örökkévalóságba...
Ám mi megtapasztalhatjuk a
zsoltárossal együtt: „Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén
laknék, kezed ott is elérne, jobbod
megragadna engem.” (Zsolt 139,9)
Szeretnéd megtapasztalni erejét
életed tengerén?
Akkor csak kiáltanod kell hozzá:
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg
közel van!”
Ma még megtalálható. Ma még
hívható... Ne késlekedj!
Leleszi Balázs Károly

