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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. december 2.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Az Ócsai Baptista Gyülekezet 125 éves jubileuma
„Emlékezz vissza az egész útra,
amelyen vezetett Istened, az Úr...”
(5Móz 8,2)
November 3-án délután 4 órakor
kezdődött a jubileumi ünnepély első
istentisztelete. Nemeshegyi Zoltán, a
gyülekezet 2000–2012-ig volt lelkipásztora imádkozott és köszöntötte az
ünneplő gyülekezet minden tagját és a
megjelent vendégeket. Külön köszöntötte és a vendégeknek bemutatta
utódját, Horváth Zsolt testvért, a gyülekezet meghívott pásztorát.
Az ünnepi istentiszteleten Papp János lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette az igét
Kolossé 4,17–18 alapján. Igehirdetésében szólt arról, hogy valamit átvettünk elődeinktől, és valamit átadunk
utódainknak.
(Folytatás a következő oldalon)

CVI. ÉVF. 49. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Mert ez a kijelentés meghatározott
időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér,
és nem csal meg; ha késik is, várd
türelemmel, mert biztosan bekövetkezik,
nem marad el.” (Hab 2,3)
A HÉT GONDOLATA
Nehéz várni, amikor úgy tűnik,
Isten nem tesz semmit az erőszak
ellen. (Kelemen J. Sándor)

Első sor balról jobbra: Fodor János
(1971–1985), Kovács Géza (1961–1964),
második sor balról jobbra: dr. László Imre
(1986–1993), Kiss Tibor (1994–1997),
Nemeshegyi Zoltán (2000–2012)

A HÉT GYAKORLATA
Válassz egy szokott cselekvést a
héten (mosdás, öltözködés, indulás,
munka, tanulás), és állj meg egy
percre hálát adni magadban, mielőtt
elkezdenéd!

Zengjen a hála Hajdúböszörményben!
A Hajdúböszörményi Baptista
Gyülekezet életében 2012 őszén három fontos alkalomra is sor került.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ifjúsági találkozót szervezhettünk szeptember 8-án. Több mint 120 fiatal vett
részt a tiszántúli baptista ifjúsági találkozón (TIBIT), amelyen „Szabadság
vagy szabadosság” címmel hirdette az
evangéliumot Füstös Gyula lelkipásztorunk. „A keresztény embernek tényleg semmi nem szabad? Vagy éppen
ellenkezőleg, minden szabad? Meddig
szabadság a szabadság?” Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattunk
választ Isten igéjéből. Az áhítat és közös énekek után délután a fiataloknak
lehetősége nyílt jobban megismerni

Várni tud,
Kinek ön-énje nem hazug
S nem hord össze hetet s havat.
Tartsd magad,
Mert most az a leggazdagabb,
Ki várni érez, várni tud.
(Ady Endre: Ki várni tud)

egymást és a városunkat, ugyanis különböző állomásokon csapatokban
kellett logikai és ügyességi feladatokat
megoldaniuk.
Szeptember 30-án tartottuk a gyülekezet hálaadónapját. Vendégeink a
kolozsvári gyülekezet tagjai voltak, a
Kvint együttes. Istent dicsőítő énekeikkel, buzdításaikkal vezettek bennünket az Úr elé. „Nem szűkölködöm,
tehát megelégedett vagyok” – hangzottak az istentiszteleteink legfontosabb szavai ezen a napon Füstös Gyula lelkipásztor által. „Senki sem születik úgy, hogy tudja a megelégedettség
titkát, mindenkinek meg kell tanulnia,
hogy ezután hitelesen mondhassa ki.”
(Folytatás a 367. oldalon)

A HÉT IMÁJA
A mélységből kiáltok hozzád,
Uram! Uram, halld meg szavamat,
füled legyen figyelmes könyörgő
szavamra! Ha a bűnöket számon
tartod, Uram, ki marad meg akkor?
De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a
lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem
várja az Urat, jobban, mint az őrök a
reggelt, mint az őrök a reggelt. (Zsolt
130,1–6)

Megújult kiadványokat
megújult áron...
...kínálunk kedves olvasóinknak.
Az Áhítat és a sok színes képpel
megjelenő baptista kalendárium
most együttes vásárlás esetén 2400
Ft helyett mindössze 2000 Ft-ért lesz
kapható. Érdemes megragadni a
kedvező lehetőséget, hogy mindkét
kiadványunk legyen ott a baptista
családok asztalán.
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Újra lesz ProChrist evangelizáció!

A ProChrist az evangelizációnak
egy különös és modern formája,
amely a legkorszerűbb technika felhasználásával juttatja el a Jézus
Krisztusról szóló örömüzenetet Európa számos országába.
2013. március 4. és 11. között élő
műholdas közvetítés segítségével
több száz gyülekezet kapcsolódhat
be a németországi rendezvény
nyolc alkalomból álló programjába.
A különleges istentiszteletek magját
Ulrich Parzany evangélikus lelkész
hitébresztő igehirdetése alkotja, az
egyes témákban való elmélyülést
pedig a profi színjátszás és pantomim, a különböző hagyományos
zenei műfajok, valamint a gospel és
a dicsőítő énekek is elősegítik. A magyar nyelven tolmácsolt evangelizáció közvetítését olyan gyülekezeteknek ajánljuk, akik fontosnak tartják
a missziót, szeretnék közösségüket
lelkileg megerősíteni, és új lendülettel felfrissíteni gyülekezeti életüket.
Kapcsolódjon be gyülekezetével
Európa legnagyobb istentiszteletébe, jelentkezzen a prochrist.hu internetes oldalon!

PROGRAMAJÁNLÓ
 December 9-én 17 órakor adventi-karácsonyi zenés áhítat lesz a
Budapest, Wesselényi Utcai Baptista
Gyülekezetben. Közreműködik a
gyülekezet énekkara, zenészei.
 December 9-én 17 órakor lesz
a következő kreatív ünnep a
Pestszentimrei Baptista Imaház és
Közösségi Otthonban (1188 Budapest, Nemes utca 28.) Isten és a titok
címmel előadó- és alkotó-művészek
részvételével. Dominkó István zongoraművész vall hitéről és hivatásáról.
 December 9-én 17 órára az Újpesti Baptista Harangzenekar adventi hangversenyére hív minden
érdeklődőt az Újpesti Baptista Imaházba (1043 Budapest, Kassai u. 26.).

2012. december 2.
Az Ócsai Baptista Gyülekezet 125 éves jubileuma – (folytatás a címoldalról)
Tartozunk hitelődeinknek azzal,
hogy hálát adjunk értük, és tartozunk
utódainknak azzal, hogy továbbadjuk
azt a szellemi örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk.
Ifjú Nemeshegyi Zoltán, a gyülekezet
egyik elöljárója költemény elmondásával tekintett vissza azokra a csodákra,
melyeket Istenünk véghezvitt a gyülekezet történetében. Kovács Géza, a
gyülekezet 1961–1964-ig volt lelkipásztora a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 7–8. verseivel, valamint a 78.
zsoltárral indította történelmi emlékezését. Nagyon gyakorlati módon elemezte a múlt tanulságait.
A köszöntések sorát a testvéregyházak lelkészei, Hantos Péter református és László Milán evangélikus lelkészek kezdték meg. Ezután Bukodi Károly, Ócsa város polgármestere, dr.
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke, valamint Páncél Károly országgyűlési képviselő fejezték ki elismerésüket és jó kívánságaikat az ünneplő
gyülekezet felé.
Szabadszállási László gyülekezetvezető presbiter bemutatta és méltatta a
jubileumra megjelent, a gyülekezet
történetéről írt könyvet. Ennek szerzője Kovács Géza testvér, de szerzőtársként a város aljegyzőjétől kezdve a
gyülekezet volt lelkipásztorain keresztül a gyülekezet tagjaiig sokan segítették a könyv létrejöttét.
Az est folyamán az énekkar, a furulyaegyüttes és az ifjúság énekszolgálata tette gazdagabbá az ünneplést. Az
istentisztelet befejezése után szeretetvendégségre került sor az imaház kistermében, ahol a fényképkiállítás is
megtekinthető volt, melyet Csóka Tibor
elöljáró rendezett.
November 4-én, vasárnap délelőtt
9 órakor imaórával folytatódott az ün-

nepségsorozat. Fodor Péter teológiai
hallgató, a gyülekezet volt elöljárója
buzdította imádságra a gyülekezetet.
A délelőtti istentisztelet keretében dr.
László Imre, a gyülekezet 1986–1993-ig
volt lelkipásztora hirdette Isten igéjét.
Költeményt mondott Csóka Ilonka, akit
férjével együtt csodálatos módon mentett meg az Úr egy súlyos közlekedési
balesetben az elmúlt hetekben.
A délután 4 órakor kezdődő istentiszteleten Kiss Tibor, a gyülekezet
1994–1997-ig volt lelkipásztora hirdette az igét. Kovács Géza testvér történelmi emlékezésében azt elemezte,
hogy mit üzen Isten nekünk a 125 év
története által. A következőket emelte
ki: Az evangéliummal ki kell lépni a
falak közül! A nők missziói szolgálatának fontossága. Az üldözés nem akadályozó tényező a misszióban. Az ellenséges külső körülmény nem akadálya a Lélek győzelmes áradásának. A
hanyatlás oka mindig belső romlás,
leginkább meghasonlás. Isten kegyelme erősebb a sátán rontó hatalmánál.
Szomorú és fájdalmas, amikor áldozatkészség hiánya miatt törik meg a
lendületes misszió. Az áldozatkész
összefogás csodákat szül.
A visszaemlékezés után a szomszéd baptista gyülekezetek képviselőinek köszöntése következett. Költemények, ének-zenei szolgálatok
tették változatosabbá istentiszteletünket.
A „Feltámadt Hős, ó, dics neked”
kezdetű énekünk eléneklésével véget
ért az istentisztelet, de a szeretetvendégség keretében még sokáig ápoltuk
a testvéri közösséget. Azzal a hittel fejeztük be ünneplésünket, hogy aki velünk volt a múltban, velünk lesz a jövőben is.
Nemeshegyi Zoltán

Bemerítés Újpesten
Ez év november 11-én volt Banás
Zoltán testvér hitvalló bemerítése, amikor bizonyságot tett a gyülekezet előtt.
Elmondta, hogy 57 évvel ezelőtt, kisbabaként, itt imádkozott érte Kovács
Géza akkori lelkipásztor, és szüleivel
17 éves koráig járt is gyülekezetbe Kaliforniában. Azután elmaradt a tizenéves időszakában, és mint Izrael népe,
ő is egymagában bolyongott a bűn
pusztaságában, míg végre örömmel
hallotta meg az Úr hívását, és megtért.
Sajnálja, hogy elvesztegette ezt a sok
évtizedet, de most örül, hogy gyermekei, három unokája előtt tehetett bizonyságot újjászületéséről a bemerítés

alkalmával. Igéje volt: „ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és
íme: új jött létre.” (2Kor 5,17)
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Kormányzati nézõpontból az egyházak és a hit
Hölvényi György államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) a közelmúltban székházunkban tett látogatást egyházunk elnöksége meghívásának eleget téve.
Az alábbi interjúra ekkor került sor.
(A szerk.)
– Államtitkár úr, hogyan ítéli meg a
magyarországi egyházak társadalmi szerepvállalásának nagyságát és jelenlegi
eredményeit a szociális és oktatási területeken?
– A kormány minden egyház esetében az adott egyház hagyományainak, a nemzeti kulturális örökségben vállalt szerepének és súlyának
megfelelően számít a közcélú tevékenységekben – különösen az oktatás és a szociális tevékenység területén – történő szerepvállalására. Ezzel összefüggésben személy szerint
nagyon fontosnak tartom, hogy
minden egyház csak annyi közfeladatot ellátó intézmény fenntartásában vállaljon szerepet, amennyi
fenntartását, zavartalan működtetését teherbíró képessége biztosítani
tudja! Ezen túlmenően álláspontom
szerint az egyházak által fenntartott
közfeladat-ellátó intézmények működésének akkor van értelme, ha világnézetileg elkötelezett intézményként működnek, azaz például egy
ilyen iskolában a nevelés vallásos
nevelés, ennek része az is, hogy a
tanrendben szerepel a hitoktatás.
Amennyiben egy ilyen iskolában
vannak olyan tanulók is – és a gyakorlat azt mutatja, hogy vannak jelentős számban, akár többségben is
az adott intézményben –, akik nem a
fenntartó, hanem egy másik egyházhoz tartoznak, ebben az esetben
mindenképpen lehetőséget kell biztosítani a más felekezetű hitoktatásra az intézményben.
– Ön szerint hol van legnagyobb
szükség a keresztény egyházakra a mai
Magyarországon?
– Napjainkban, amikor a tömegtájékoztatási eszközök befolyásának
hatása intenzívebb, mint bármikor,
amikor a fogyasztói társadalomnak
nincsen történelmi tudata, s a lélek, a
lelkiség nem érvényesül a mindennapokban, akkor nagyon nagy szükség van a keresztény egyházakra.
Azt szoktam hangsúlyozni államtitkári munkámat illetően, hogy én az
emberi közösségek államtitkára vagyok, nem véletlenül, hiszen az emberi közösségek – beleértve a vallási,

nemzetiségi és civil közösségeket is –
teszik ki a társadalom szövetét.
Közösségek nélkül nincs nemzet. A keresztény egyházak által
képviselt spirituális értékek nélkül
nem lehetséges igazi emberi közösséget építeni, tehát a keresztény értékek visszaállítására ma nagyon
nagy szükség van! A mindig változó világban a folytonosságot a közösségek jelenthetik, ezért kulcsfontosságú a szerepük. A keresztény közösségeknek, egyházaknak
pedig azért van hatalmas jelentőségük, mert ezek a közösségek már
nagyon régen felismerték, hogy az
együttérzés, a szeretet, az önzetlenség hosszú távon erősebb, mint az
önzés és az erőszak. Tehát a kérdésére válaszolva egy mondatban: ma
Magyarországon az élet szinte minden területén szükség van a keresztény egyházakra.
– Nyugat-Európa sok országában
üresednek a keresztény templomok.
Miben látja ennek az okát, és Ön szerint Magyarországot fenyegeti-e ez a
veszély?
– A Biblia szerint nem létezik
magányos kereszténység, bár igaz,
hogy Isten bennünk lakozik, de a
hitet megélni közösségben lehet. A
keresztény egyházaknak az egyik
legnagyobb és legnehezebb feladata templomaik megtöltése emberekkel, fiatalokkal, családokkal.
Való igaz, hogy a budapesti
templomok nem mindenhol vannak tele hívőkkel, azonban az utóbbi években egy érdekes jelenség figyelhető meg: Budapestről közel
félmillió ember, család költözött ki
az agglomerációba, többségük fiatal, családos vagy családalapítás
előtt álló szülőpár. Az agglomeráció templomai zsúfolásig vannak
tele egy olyan tudatosan vallásos
réteggel, amely aktívabb, mint valaha.
– Államtitkár úr, hitének személyes
oldaláról megosztana-e valamit olvasóinkkal? Akár személyes tapasztalatából, akár olvasmányélményeiből.
– Családommal évről évre részt
veszünk a taizéi találkozókon, jó látni ezeken az eseményeken, hogy
mennyi keresztény fiatal van. A
taizéi találkozók felérnek egy Jézus
melletti demonstrációval: a kereszténység él és fiatal! Csodálatos érzés,
hogy gyermekeimmel együtt egy
közösség tagjai lehetünk, eltűnnek a
generációk közötti határok.
Háló Gyula

Megalakult egyházunk
Történelmi Bizottsága
Október 30-án hivatalosan is
megalakult az MBE Országos Tanácsa által létrehívott Történelmi
Bizottság (TB). Az Országos Tanács felkérése nyomán elvállaltam a bizottság elnöki feladatait
a következő négy évben, egyúttal javaslatot tettem a TB élén eddig több cikluson át hűségesen
szolgáló korábbi vezető, id. Kovács Géza testvér tiszteletbeli elnökké való nyilvánítására. A TB
titkári feladataira Bereczki Lajos
testvért kértük fel.
Áttekintettük a TB eddigi tevékenységét és a következő négy
évben ránk váró feladatokat.
Ezek között fontos célként jelöltük meg egyházunk múltjának
folyamatos elemzését, tanulmányok készítését, a jelen eseményeinek megörökítését, a tudatos
és objektív történetírás elősegítését. A Békehírnök, Szolgatárs, emlékkönyvek és önálló nyomtatványok kiadása mellett a jövőben
egyre fontosabbá válik a történelmi események digitális rögzítése, illetve egyházunk honlapján való megjelentetése is.
Terveink között szerepel a
„Baptisták eredete, története és
hitvallása” című népszerűsítő
könyv kiadása, valamint az erdélyi szövetség történelmi bizottságával együtt szerkesztett „Baptista hithősök a történelemben”
című életrajzi sorozat megjelentetése.
A TB a gyülekezeti és országos jubileumok előkészítését és
azok rendszeres megtartását is
fontos feladatának tekinti. A teológusképzésben is nagyobb
hangsúlyt szeretnénk helyezni
történelmi értékeink megbecsülésére. Terveink között szerepel
pályázatok kiírása különböző
kutatási területek feldolgozására
és tanulmányutak szervezésére.
A reformáció 500. évfordulójára
készülve (2017) fontosnak tartjuk
az anabaptista-baptista történelmi múlt egyházon belüli és azon
kívüli folyamatos ismertetését.
(Részlet a TB feljegyzéséből.)
Dr. Mészáros Kálmán
a Történelmi Bizottság elnöke
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Lichtenstein Izsák
rabbira emlékeztünk
Október 16-án a Kozma utcai izraelita temetőben messiáshívők és
keresztények kis csoportja gyülekezett össze Lichtenstein rabbi sírjánál.
Az alkalmat Dobner Győző testvér
szervezte és vezette. Teológiánkon a
mesterképzés sikeres befejezéséhez
szakdolgozatot kellett készíteni, és
én a messiási hívő mozgalomról írtam. Ennek a dolgozatnak a kutatási része volt a rabbi életének minél
részletesebb feltárása, ami levéltári
kutatást, izraelita temetők látogatását és személyes beszélgetéseket jelentett. A sírnál megható volt hallani
– egy zsidó barátunk felolvasásában
– Lichtenstein rabbi fiának írt levelének egy részletét, melyben azt írja,
hogy halála után majd sírja fogja
hirdetni a Messiásba vetett hitét. Eddig nem tudtuk, hová temették el
földi maradványait. A sír megtalálásának öröme és a rendbetétele után
már valóban hirdeti a rabbi hitét. Érdekesség még, hogy a Békehírnök
1908-ban (Igazság Hírnöke címmel jelent meg) közölte és egyben méltatta is életét. Említésre méltó, hogy
egyik budapesti gyülekezetünk tagja volt utolsó napjaiban ápolónője. Ő
így emlékezett vissza: „Dicső dolog
volt betegágyánál lenni. Míg eszmélete tartotta, mindig Mózesről és
Krisztusról beszélt. Gyakran megdicsőült arca, mikor Jézusról beszélt.”
Most álljon itt a sírnál elhangzott
beszéd, melyet Dobner Győző testvér olvasott fel: „»De a belátók fényleni fognak, mint az égboltozat fénye, s
azok, a kik sokakat igazságra visznek,
mint a csillagok mind örökké.« (Dán
12,3 IMIT-fordítás)
Dániel próféta elhangzott soraival emlékezünk Lichtenstein Izsák
(Ignácz) rabbira, aki ezt a napot
megelőzően 104 éve költözött el e
földi világból az örökkévalóságba.
Magyarországon – egészen napjainkig – nem kapott fokozott figyelmet
élete, munkássága, noha világszerte
ismert mint a Jesuában hívő zsidóság egyik – ha nem a legjelentősebb
– előfutára.
A sziléziai Nikolsburgban született 1825-ben, 1883-ban, hatvanadik
életévéhez közeledve a tiszaeszlári
vérvád képtelensége arra indította,
hogy elolvassa az Újszövetséget,
amit előzőleg megvetően hajított el.
Miután elolvasta, elfogadta Jézust
(Folytatás a következő oldalon)

2012. december 2.

Egy hazatalált lány
Pestszentimrei bemerítés
A nap is ünnepelte sugaraival a
november 11-én imaházba érkezőket. Egy lány hazatalált.
Keresztes Klára az év elején kezdte látogatni gyülekezetünket édesanyjával. Hétről hétre lehetett látni,
ahogy Isten Lelke egyre jobban vonzotta.
Felismerte, hogy Jézus Krisztus
már régóta keresi, és ez őt is őszinte
istenkeresésre ösztönözte. Napról
napra tapasztalta Isten testet-lelket
átformáló erejét.
Az ünnep igehirdetésében Háló
Gyula lelkipásztor János apostol szavai alapján bátorította a megtérőt:
„»az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten
mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.« (1Jn 3,19–20) Úgy érzed,
hogy gyenge vagy? Több erőre lenne szükséged? Önálló, erős és eredményes akarsz lenni? Tökéletes
akarsz lenni? Ez nem megy. Az Úr
ezt mondja: Mindent úgy teremtettem, hogy csak én tudom igazán éltetni. Nélkülem halott, üres, élettelen vagy zavarodott és kusza és kegyetlen és embertelen minden. De
ahova beengednek, ott csodát teszek, ott élet fakad, ott célt érsz, ott
örök élet kezdődik velem, de úgy,
hogy közben továbbra is gyenge és

erőtlen maradsz, de már az sem fog
tudni meggátolni, hogy azt tedd és
úgy élj, ahogy akarom. Mert az Úr
nem csupán Pál apostolnak mondja
ezt: Elég neked az én kegyelmem,
mert az én erőm erőtlenség által ér
célba.”
Forrás: pib.hu

Vár a ház, az Atyám háza
Bemerítés Galgagután
Az alábbi eseményről kaptunk híradást
a galgagutai testvérektől. Közreadjuk,
hogy örömükben mások is osztozhassanak.
(A szerkesztőség)
Vár a ház, az Atyám háza, Kész, az
ajtó tárva, Minden áldás asztalán.
Drága véren vett meg a halálból,
Mindezt megszerezte Ő, a tiszta Szent
Bárány.

Jézus Úr mindenek felett, Ő az én
hű Pásztorom.
Ösvényem az Atyához, Ahol van
örök hazám.
Vár a ház, az Atyám háza. Talán
többünket is szíven talált a kezdőének
a galgagutai körzet ünnepi bemerítő
istentiszteletén, ahol hat fehérruhás
bizonyságtételének örülhettünk október 14-én.
Arra is alkalom volt ez a
nap, hogy a
galgagutai körzet testvérisége
együtt örüljön.
A teljesen
megtelt imaházban ezen a
napon Vadon
Sándor velencei
lelkipásztor
testvér hirdette
az igét.
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Bemerítési ünnepély Debrecenben
2012. november 18-án bemerítési
alkalom volt gyülekezetünkben. Az
igét Paróczi Zsolt bodrogi lelkipásztor
hirdette, a bemerítés szolgálatát pedig
Bacsó Benjámin lelkipásztor testvér végezte. Az istentisztelet alapigéje Az
apostolok cselekedetei 22. rész 1–16.
versig hangzott.
Öt fehérruhás tett bizonyságot ez
alkalommal hitéről: egy házaspár és
három fiatal, akik a gyülekezetünkben
nevelkedtek.
Tóth László ateista családból származik. Nagymamájától sokat hallott
Istenről. Debrecenbe került egyetemre,
majd egy vargabetű következett be
életében. Ezután ismerte meg jelenlegi
hívő feleségét. Minden vágya, hogy leendő gyermekeit is hitre nevelje. Jól érzi magát a gyülekezetben, és szeretne
ide tartozni. Tóth Teodóra Kárpátalján
nevelkedett fel. Három éve él Debrecenben. Egy gyermektáborban szólította meg először az Úr. Több lépcsőben jutott el a megtérésig. Gyülekezetünkben igazi lelki otthonra talált. A
bemerítéssel szeretne engedelmeskedni Istennek. Kovács Benjámin 15 éves
fiú. A gyülekezetben nőtt fel. Egy gyermektáborban hallotta, hogy Isten az
élet és a halál ura. Ezért nem mindegy,
hogy a tőle kapott időt hogyan használja ki. Rájött, hogy bűnös ember, de
van ebből szabadulás. Istennel együtt
haladva szeretne tovább élni. Szász
Zsófia 14 éves lány. A gyülekezetben
nőtt fel. A kis ifjúsági alkalmakon jól
érezte magát, szolgálatokat vállalt, de
rájött, hogy kettős életet él. Tudta,

hogy ez így nem mehet tovább. A
megtérésében döntő szerepet játszott
nagypapája halála és a családban történt események. A 2012-es ifjúsági
konferencián hozta meg a végleges
döntést Krisztus mellett. Balog Sára is
14 éves. Ő is a gyülekezetben nőtt fel.
A kis ifjúsági alkalmakon jól érezte
magát, a kisifis dicsőítő csapatban is
szolgálatot vállalt. A 2012-es ifjúsági
konferencián hallotta meg igazán Isten
hívó szavát. De a döntéstől visszatartotta, hogy nem érezte magát tökéletesnek. Aztán a fonyódi nagytáborban
rájött, hogy nem kell meggyógyulni,
mielőtt elmegyünk az orvoshoz. Így
döntött a bemerítés mellett.
Isten áldja meg életüket, sok örömöt, áldást és kitartást kívánunk a keskeny úton, melyen elindultak.
Kövesdi Anikó

Első sor balról jobbra: Szász Zsófia,
Balog Sára, Kovács Benjámin,
második sor: Paróczi Zsolt lelkipásztor,
Tóth László, Tóth Teodóra, Bacsó
Benjámin lelkipásztor

Bemerítés Bonyhádon
Áldott, örömteljes és megható ünnep volt a bonyhádi gyülekezetben
2012. november 3-án. Hisszük, a
mennyben is öröm volt! Fehér ruhába
öltözött Ladányi Sára, ezzel is kifejezésre juttatva, hogy szívét tisztára mosta a
Bárány Jézus vére! Sára döntését a Reménység fesztiválon hozta meg sok
száz társával együtt, de az Úr Jézus kegyelme már korábban elkezdte benne
a megváltás munkáját! Hitét megvallva az ünneplő gyülekezet előtt kijelentette, hogy mindvégig szeretne hű maradni ahhoz, Aki életét adta az ő bűneiért is. Az ünnepi istentiszteleten
Dimény Miklós testvér, a Krasznai Baptista Gyülekezet (Erdély) vezetője hirdette az igét Az apostolok cselekedetei
8. rész 26–39. versei alapján. Hangsúlyozta, hogy az etióp kincstárnok beismerte tudatlanságát, és mélyen megalázta magát, és így jutott el a bemerítés fontosságának a felismerésére. Az

Úr Jézus előtt nem számít a magas
rang, az e világi egzisztencia, csak az
alázatos és töredelmes szív. Kívánjuk
fiatal testvérnőnknek, hogy alázattal
járja végig ő is azt az utat, amit az Úr
számára kijelölt, és legyen hűséges
tagja gyülekezetünknek is! A bemerítés szolgálatát Pátkai Béla helyi lelkipásztor végezte.
Pátkai Béla
lelkipásztor

(Folytatás az előző oldalról)
Messiásként, akit megvallott személyes Megváltójaként is.
Kiérlelt meggyőződését a következő szavakkal vetette papírra egy
kiadványában: »Mint hivatalában
megőszült rabbi, mint törvényeihez
hű, öreg zsidó ember, bizonyságot
teszek róla: Jézus az Izrael ígért
Messiása, Krisztus a Szövetség Angyala, kinek jövetelét népünk nem
szűnt meg remélni. A Messiás eljött!
Ezt a szózatot kiáltom ujjongva a világba! E szózatnak akarom szentelni
ajkamat és tollamat, ennek akarok
élni!«
Jézusba vetett hitéért, meggyőződéséért gúny, megvetés, átok sújtotta, de nem hátrált meg még hozzá érzelmileg közel álló fia: Emánuel
kérlelésére sem.
Zsidóságához szilárdan ragaszkodott. Nem csatlakozott a keresztény közösségek egyikéhez sem, noha erőteljes rábeszélés, késztetés
próbálta erre az útra terelni. A zsidóság részéről fel-fellángoló üldözés,
megvetés, fizikai atrocitás sem tántorította el meggyőződésétől. Közel
25 évig hirdette Jézust mint Izrael és
a világ Messiását hazánkban és Európa-szerte.
Hajlott korában írt szavait aligha
lehet meghatottság nélkül olvasni:
»Kedves zsidó testvéreim, fiatal voltam, de most megöregedtem. Elértem a 80 éves kort, amelyet a zsoltáros a földi emberi élet végső határaként említ. Miközben kortársaim
örömmel aratják le munkájuk gyümölcsét, elhagyottan, egyedül maradtam, mert felemeltem figyelmeztető hangomat: Térj meg, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt
buktál el! Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtérek
az Úrhoz!«
Nem tudjuk, 104 évvel ezelőtt
kapott-e figyelmet drámai felhívása.
Az Örökkévaló kegyelméből azonban még ma sem vesztette el aktualitását. A megtérés az Úrhoz, a Messiáshoz még ma is lehetséges Izrael
és a nemzetek számára.
»Áldott a férfiú, aki az Örökkévalóban bízik, és kinek az Örökkévaló a bizodalma. Olyan lesz, mint a fa, mely víz
mellé van ültetve és mely folyó mellé bocsátja gyökereit, mely nem látja, mikor
jön a hőség, és zöldellő lesz a levele; a
szárazság évében sem aggódik, és nem
szűnik meg gyümölcsöt teremni.« (Jir
17,7–8 IMIT-fordítás)”
Marton Zsolt
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Élõben
jelentkezünk!
Amikor minden szétesik,
maradj egyedül és várj
Istenre!
„Üljön hát magányosan és maradjon néma... Hajtsa porba fejét, talán van
reménysége.” (JSir 3,28–29)
Istenre várni egy szellemi állapot. Ez az egyetlen ellenszer az
aggódásra és a feszültségre. Ez
egy szellemi fegyelmezés, amit
meg kell tanulnod vagy teljes életedben stressz alatt leszel.
Istenre várni annyit jelent,
hogy leülsz és elhallgatsz. Keress
egy helyet, ahol nyugodtan,
csendben ülhetsz! Ne olvass semmit! Ne imádkozz! Csak vegyél
pár mély levegőt, ahogy Isten
előtt ülsz, és mondd neki, hogy
„Istenem, csak rád várok”! Elképesztő, hogy ez mennyire lecsendesíti a szívedet és az elmédet.
„De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul... futnak, és nem lankadnak
meg, járnak, és nem fáradnak el.”
(Ézs 40,31)
Isten szeretne szólni hozzád.
Ha nem hallod őt, az azért van,
mert nem hagysz időt rá, hogy
meghallgasd. Túl elfoglalt vagy,
mert hallgatod vagy játszol az
iPododdal, tv-t nézel, videojátékkal játszol vagy a mobilodon beszélgetsz valakivel. Talán agyonhajszolod magad.
Ha szeretnéd meghallani Istent, akkor csendben le kell ülnöd.
Kapcsolj ki minden elektronikus
kütyüt, és tedd szabaddá magad
minden zavaró dologtól! Keress
egy kényelmes helyet, és ülj le!
Mondd el Istennek, hogy várod
őt, hogy beszéljen, és hallgatózz!
Maradj csendben!
Ezt mondta Jézus a tanítványainak, hogy cselekedjék: „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső
szobádba...” (Mt 6,6–7) Ez az ereje a
csendességnek.
Rick Warren

2012. december 2.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság
jubileumi konferenciája
„A megrepedt nádszálat nem töri
el...” (Mt 12,20)
2012. november 8-án ünnepelte a
Magyar Testvéri Börtöntársaság
húszéves fennállását. A jubileumi
konferencia hálaadás volt Isten iránt
a börtönmissziós és bűnmegelőzési
szervezetnek az elmúlt húsz évben
adott segítségéért.
Roszík Gábor, a szervezet elnöke
előadásában beszámolt az elmúlt
húsz év nehézségeiről és eredményeiről.
A Magyar Parlament Vadásztermében alakult meg húsz éve a Magyar Testvéri Börtöntársaság néhány
taggal – ahol most a húszéves jubileumot is tartotta. A szervezet fejlődését szemléltetve Csóti András vezérőrnagy, mb. országos büntetésvégrehajtási parancsnok úr adta át a
jubileumi konferencián a 270. börtönlelkész-igazolványt.
Magyari Márton ügyvezető adott
vetített képes tájékoztatást az APACkörletről; ez azoknak a fogvatartottaknak a körlete, akik élete a börtönben megváltozott Isten kegyelméből.
Ronald W. Nikkel, a Prison
Fellowship International nemzetközi
szervezet elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy Isten kegyelméből mindig van remény a változásra,
helyreállásra. Az evangélium hirdetői
viszik a fényt, ez ad reményt a fogvatartottak számára.
Katona Csilla kuratóriumi elnök a
Magyar Bűnmegelőzési és Börtönmissziós Alapítvány munkájáról szá-

molt be. Bensőséges színfoltja volt a
konferenciának, hogy bizonyságtételként elmondta, hogy húsz éve tért
meg. Az alapítvány a „Zákeus-program”-mal a bűnelkövetők és a sértettek kapcsolatát igyekszik kiépíteni. A
bűnelkövetők is nehezen vállalják tettükért a felelősséget – nem könnyű
bocsánatot kérni. A sértetteket is nehéz bevonni, hogy bocsánatot adjanak. A kiengesztelés, megbékélés kimunkálása nehéz feladat, de fontos,
mert ez adja a lényegi megoldást.
Az egész napos konferencián több
előadás és köszöntés is elhangzott.
Mindegyikből az csengett ki, hogy
fontos szolgálat a börtönmisszió,
mert az evangélium a rossz útra tévedteknek jó utat, igazi megoldást kínál. Sokan csak kritikusak a bűnelkövetőkkel szemben, de ez nem munkálja a megváltozásukat. Isten életet
változtató kegyelmét kell hirdetni,
hogy változás történjen az életükben.
A börtön elhagyása is nagy kihívás a fogvatartottaknak, erre is fel
kell készíteni őket, különösen, ha
nem fogadja a szabadulót a családja,
illetve ha nincs már családja.
A fogvatartottak felé azok tudnak
szolgálni, akiknek van belső szabadságuk. A belső szabadság az Úrtól való, ez tesz késszé a szolgálatra.
„...börtönben voltam, és eljöttetek hozzám... amikor megtettétek ezeket akár
csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg.” (Mt 25,36–40)
Vasadi Lajos

H I R D E T É S E K
 A Bokros Vendégházban szeretettel várja egy hívő család
Tordason (Budapest és Székesfehérvár között), ahol pihenésre, családi üdülésre, csendesnapok megtartására van lehetőség. Árakról,
programlehetőségekről bővebben:
www.tordasivendeghaz.hu SZÉPkártya-elfogadóhely!
 Elektromopeddel kényelmesen
kimozdulhat jogosítvány nélkül is!
Széles választék, a Békehírnök felmutatásával 10 000 Ft kedvezmény. 1 év
garanciával és helyszíni szervízszolgáltatással, ingyenes kipróbálási
lehetőség a saját utcájában. Tel.: 0620
770 5157 (baptifon), 0630 433 8828
www.elektromoped.hu.
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Zengjen a hála Hajdúböszörményben! – folytatás a címoldalról

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)

1887. szeptember 1-jén Kornya Mi- Az alkalmat az énekkar szolgálata
hály Derecskén merítette be gyülekeze- gazdagította, és megtekintettünk a
tünk öt alapító tagját. Ettől a naptól gyülekezet múltjáról egy fényképes viszámítjuk a baptista gyülekezet törté- deo-összeállítást. A jubileumi ünnepet
netét Hajdúböszörményben. Erről az Füstös Gyula jelenlegi lelkipásztorunk
évfordulóról emlékeztünk meg idén vezette le. A lelki táplálék után szereoktóber 21-én. A 125 éves jubileumra tetvendégségben részesültünk.
az ország számos pontjáról érkeztek a
Hálásak vagyunk Istennek ezekért
Hajdúböszörményből származó test- az alkalmakért, és imádkozunk, hogy
vérek. Közösségünkben eddig tizen- hadd teljünk be háza javaival, templokét lelkész szolgált, nyolcan közülük ma szentségével (Zsolt 65,5)!
már az Úrhoz költöztek. Velünk
ünnepelt az a három lelkipásztor is, akik korábban közöttünk
prédikáltak. Dan Zoltán, aki jelenleg a mohácsi gyülekezet lelkipásztora, vezette az imaórát.
Délelőtt Lukács Tamás szigetszentmiklósi lelkipásztor hirdette az igét. Elhangzott a
gyülekezet történetéről szóló
krónika, szavalatok, és a fúvószenekarunk is szolgált. A
közös ebéd után a délutáni istentiszteleten dr. Almási Tibor, a Lukács Tamás, dr. Almási Tibor, Füstös Gyula
BTA rektora tanított bennünket.
és Dan Zoltán lelkipásztorok

H I R D E T É S E K
 Szoba kiadó egyedülálló hölgy
részére zuhanyzóval és konyhahasználattal Pestimrén (buszmegállótól 5
percre) 35 000 Ft/hó rezsivel. Érdeklődni lehet: 06 /20/ 773 9477.
 Albérlet kiadó Újpesten. Tel.: 06
20 886 0160.
 Segítsük bútorokkal a kiskunmajsai Menedékváros Hajléktalanok
Átmeneti Otthonát (6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/a), mivel elavult
bútorzatának kicserélése halaszthatatlanná vált. A felajánlóktól akasztós
szekrényeket és egyéb bútorokat várnak. Közeli településekről elszállítják,
nagyobb távolságból történő ajándé-

kozásnál segítséget kérnek a szállításban. Tel.: 06-20-775-95-99 vagy 06-20999-72-81 (Csaplár Péter lelkipásztor).
 Épületkarbantartó azonnali
kezdéssel vállal Budapesten és környékén külső-belső munkát, teljes
körű lakásfelújítást, kerítéssel, tetővel
együtt. Tel.: 06 20-962 6971 (baptifon).
 Tulajdonostól eladó Bp. VII.
ker., Péterfy Sándor u. 27.-ben egy 58
m2-es, téglaépítésű, II. emeleti, 3 szobás, bútorozott, galériázott, jó állapotú, tehermentes, egyedi fűtési (Héra +
fali konvektor) lakás. A szobák külön
nyílnak. Irányár: 10,8 M Ft. Tel.: 06 20773-9525, 06 20-886-2455.

PILIS: 2012. május 11-én hívta
haza Mindenható Urunk Lőrincz
Julianna (sz. Halász Julianna) testvérnőnket hosszú, türelemmel viselt betegség után, 86 éves korában.
Temetése május 25-én volt az albertirsai baptista temetőben Mike Sámuel kecskeméti és Sinka Csaba kispesti
lelkipásztorok, Halász Ferenc nagyváradi gyülekezetvezető és Tenkely
Béla helyi lelkipásztor szolgálatával.
– Csorba Ferenc testvérünk
szeptember 1-jén, 80 éves korában
hallotta meg a hazahívó szót leánya,
Vincze Judit pilisi otthonában, ahol
életének utolsó hónapját töltötte.
Rövid idő alatt hatalmasodott el betegsége, amit türelemmel viselt. Temetése szeptember 5-én volt a pilisi
evangélikus temetőben Szűcs Sándor
szatmárnémeti és Tenkely Béla lelkipásztorok szolgálatával.
– Megrendülve értesültünk özv.
Bódis Lászlóné (sz. Bódis Ilona)
gyászhíréről, aki 82 éves korában,
augusztus 30-án költözött tragikus
hirtelenséggel az égi hazába. Korát
meghazudtoló frissességgel élt és
szolgált közöttünk. Temetése szeptember 8-án volt a pusztaújlaki temetőben Bodor Sándor lelkipásztor
és a helyi református lelkésznő szolgálatával.
BÉKÉS: Borbély Erzsébet sz. Fazekas Erzsébet testvért élete 85.
évében hívta haza az Úr. Testvérünk
Nagyszalontán ismerte meg az Úr
Jézust, Zsisku testvér merítette be a
70-es években. 1988-ban áttelepült
Békésre. Gyülekezetünk imádkozó
tagja költözött az Úrhoz. Június 22én volt a temetése, melyen dr. Vass
Gergely és Papp József ny. lelkipásztor
hirdette a vigasztalás igéjét.
– K. Szabó Andrásné Pocsai Piroska testvérünk temetése július 20án volt. 87 éves korában érte a hazahívó szó. Egyik legidősebb tagunk
volt. 13 évesen megtért, Patkás Gábor
merítette be. 1944-ben házasságot
kötött K. Szabó Andrással. Három
gyermeket kaptak az Úrtól: Andrást,
Zoltánt és Erikát. Temetésén dr. Mészáros Kálmán, dr. Almási Tibor, Kübler
János lelkipásztorok szolgáltak.
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Gyöngykagyló
Tudjuk-e, hogy mi a gyöngy?
Hogyan jön létre? A gyöngykagyló
a meleg tengerekben él, táplálékát a
sós tenger parányi részecskéiből
nyeri, ilyenkor tágra nyitja héját. A
közelben egy nagyobb méretű hal
hirtelen homokot és iszapot kavar
fel. Homok! A kagyló mennyire
nem szereti a homokot! Annyira
durva és érdes, hogy igen megkeseríti az életét, ha a testébe került. A
baj észlelése után azonnal összecsukja a héját, de már túl késő. Egy
homokszemcse befészkelte magát a
húsa és héja közé. A kagyló megpróbál védekezni ez ellen az idegen
test ellen, és egy keserű, nyúlós folyadékot választ ki a köpenye, és az
irritáló homokszemcsét fényes,
egyenletes réteggel vonja be. Ahogy
telnek az évek, a kagyló belsejében
újabb és újabb réteg képződik a homokszemcsén, míg végül egy gyönyörű, ragyogó és nagyon értékes
gyöngy születik. Ez a visszautasítás
fiziológiai folyamata. Baleset... betegség... kinövés... lám, ezek magyarázzák a nagyra értékelt igazgyöngy eredetét. Akár akarjuk, akár
nem, a mi életünkbe is bekerül egy
idegen test: a bűn. A bűn boldogtalanná, lelki halottá tesz bennünket,
képtelenné arra, hogy ellenálljunk a
szenvedélyeknek, amelyek rabul ejtenek minket. Azt hisszük, hogy le
tudjuk győzni a rosszat, hogy találunk megoldást a problémáinkra,
orvosolhatjuk állapotunkat. De sem
céltudatos elhatározásaink, sem jótetteink, még kevésbé oly nagyra
tartott filozófiánk sem tudja megakadályozni a bűn halálos hatását.
Mit tegyünk? Semmit se tegyünk! Ellenkezőleg, hagynunk
kell, hogy valaki Más tegyen értünk
valamit. Hiszen mi vagyunk azok a
gyöngyök, akik az óceán fenekén
fekszünk, és csak egy Búvárra várunk, aki kiragad minket az ajzatlakók közül. Hiszen a magunk halott
állapotában nem tudunk mozdulni,
szükségünk van a Búvár segítségére, hogy felfedezzen és felszínre
hozzon minket. „Abból ismerjük a
szeretetet, hogy ő az életét adta értünk...” (1Jn 3,16) Ha elfogadjuk
Krisztus váltsághalálát, akkor úgy
ragyog majd az életünk a kezében,
mint egy igazgyöngy.
Leleszi Balázs Károly

2012. december 2.

Áhítatos újdonságok 2013-ban

 Az utóbbi években jellemzőnél
hosszabb napi igeszakaszból egy
kulcsigevers kiírva is megjelenik, segítve annak azonnali elolvasását.
 A napi elmélkedés címének megfogalmazása külön figyelmet kap,
hogy akár már önmagában is üzenetet
hordozhasson.
 A napi címen és kiírt igeversen
kívül egy összefoglaló mondat is olvasható, amely az üzenetet elmélyíteni,
könnyen visszaidézhetővé tenni és
cselekvésre ösztönözni hivatott.
 A napi igemagyarázatot versvagy énekidézetek, illetve a témához
kapcsolódó idézetek, rövid történetek
illusztrálják, hiszen a rímek könnyebben megragadnak az emlékezetben,
sőt, akár jól ismert dallamokat is
felidézhetnek, miközben lelket gyönyörködtetőek.
 Hétköznaponként egyetlen téma kifejtése történik, hogy az olvasó gondolatai hatékonyabban gyökerezzenek
meg az üzenetben.
 Természetesen a vasárnapokon
és egyéb keresztény ünnepnapokon továbbra is két elmélkedés olvasható, gondolva a magyarországi baptista gyülekezetek többségében jellemző hagyo-

mányos két istentiszteletes vasárnapi
rendre. Ilyenkor a
délelőtti és délutáni
igék, illetve magyarázataik témájukban
kapcsolódnak egymáshoz egyetlen
gondolati egység
elmélyítése céljából.
 A szerkesztett
témasorozatoktól
független bibliaolvasó
tematika található
minden oldal alján,
melyet követve két
év alatt a teljes
Szentírás átolvasható. Nagyjából napi
hat percet vesz
igénybe az ószövetségi és az újszövetségi szakasz elolvasása, amelyekhez az
első évben a Zsoltárok, a másodikban a
Példabeszédek
könyve társul.
 Egy-egy napi
elmélkedés hármas
tagolású: a bibliai
háttér rövid bemutatását, igemagyarázatot és gyakorlati útmutatást tartalmaz.
 Az oldalak tördelése, így összképe
átalakult a könnyebb áttekinthetőség,
valamint a hangsúlyok kiemelése érdekében.
Az oldal felső szélső negyede a kiírt igeverssel, tartalmas címmel és az
összefoglaló, buzdító mondattal
„gyorsfogyasztásra” alkalmas egységet képez, amelyre bizonyára még a
legkapkodósabb reggelen is jut egykét perc. Aztán később a nap folyamán
vagy este a bővebb igeszakaszt kikeresve, az elmélkedést elolvasva kiértékelheti az olvasó, hogy az igecsírákat
milyen mértékben sikerült gyümölcscsé alakítania. Akik azonban továbbra
is meg tudják valósítani a tartalmasabb, több időt igénylő reggeli csendességet, s mellette még egy estit is, ők
sem maradnak lelki olvasmány nélkül
a nap végére, hiszen akkor a teljes
Szentírást olvashatják összefüggésében a megadott ütemezés szerint, illetve az elmélkedést lezáró vers- vagy
énekidézetet félretehetik estére, vagy
újra ízlelgethetik azok szép szavait.
Várady Endre
az Áhítat-bizottság elnöke

