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Összmagyar Baptista Missziói Konferencia
Nagybányán
Kellemes időt ígérő reggel indultunk útnak 2010. április 16-án Nagybánya felé. Érkezésünkkor vendégfogadóink terített asztalokhoz invitáltak,
majd tíz órakor kezdetét vette a konferencia.
Dr. Kovács József, a helyi gyülekezet
házigazdája, az erdélyi magyar baptisták főtitkára köszöntötte az egybegyűlteket, majd imára bátorított a
„nagy misszióparancs” alapján. Megvallottuk, hogy nem becsültük eléggé
a megbízatásunkat, és kértük, hogy Isten keltse életre munkáját, adjon ébredést. Mike József lelkipásztor hol orgonával, hol gitárral vezette a lendületes
közös éneklést.
Ezután missziós körkép és ennek
nyomán imatémák kerültek elénk. A
beszámolókat dr. Herjeczki Géza, az
észak-amerikai magyar baptisták elnöke kezdte, majd Dóczé Bálint, a Felvidék képviselője folytatta. Őt Nyúl Zol-

tán vajdasági lelkipásztor és Nagy-Kasza Dániel kárpátaljai lelkimunkás követte. Szólásra emelkedett Papp János
magyarországi missziói igazgató is. Őt
dr. Borzási István erdélyi missziói alelnök követte. Az elhangzottak alapján
csendes imádkozásba fogtunk.
Dr. Simon József nagyváradi lelkipásztor az Ez 22,30-ból kiindulva tartotta meg előadását. Először a „Hol tartunk most?” kérdésre keresett választ.
„Ahol Krisztus jelen van, ott élő a közösség. Hiányában pedig lehetnek jól
kisminkelt programok” – mondotta.
Majd azt részletezte, hogy miként
imádkozzon a lelkipásztor. Megragadott az ellenségnek hadat üzenő, szeretetből fakadó, egységben végzett és a
győzelmet előre látó imádkozás szükségessége. Szerteágazó fórumbeszélgetésünket dr. Kovács József és Gergely
István erdélyi elnök testvér vezette.
(folytatás a következő oldalon)

CIV. ÉVF. 19. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
Attól a naptól fogva legényeimnek
csak a fele végezte a munkát, a másik
fele dárdával, pajzzsal, íjjal és páncéllal
volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig
ügyeltek Júda egész népére. (Neh
4,10)
A HÉT GONDOLATA
Ma, amikor az Isten házában
egybegyűlünk, gondoljuk át a dolgainkat! Vajon mindnyájan a helyünkön vagyunk-e? Érdekeltek
vagyunk-e az épülésben? Tenni tudunk és akarunk-e azért, hogy a mi
falainkon levő rések meg legyenek
erősítve? Adja Isten, hogy így lehessen! (Kiss Tibor Péter –
Sarkadkeresztúr)
A HÉT GYAKORLATA
Gondold át, hol kellene jobban
vigyáznod, résen lenned, és hol
kellene jobban dolgoznod!
A HÉT IMÁJA
Jó Atyám, a te munkádban állok, a te szolgád vagyok. Add meg
hát, hogy a nehézségek, az ellenállások közben se veszítsem szemem
elől azt a munkát, amit te bíztál
rám, hogy méltó módon elvégezzem! Ámen.

Isten keres engem
Téves az a gondolat, hogy csak vallásos helyeken és időpontokban keresi Isten az embert. Isten mindig
keresi az embert, ez az igazság.
Gyerekkorban azt hittük, hogy Jézus nincs ott a moziban, nincs ott a
kocsmában, nincs ott az utcasarkon.
Nehéz elképzelni arról a Pásztorról,
aki magáról így beszélt: „...nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a
pusztában, és nem megy-e addig az
elveszett után, amíg meg nem találja?”, hogy nem kísérné el minden teremtményét az úton, bárhova is tart.
Nehéz elképzelni a Mesterről, hogy

válogatna az emberek, a helyszínek
és az időpontok között.
A nagy kérdés tehát az, hogy én keresem-e mindenben és mindenütt
Krisztust, aki az egyetlen bölcsesség. Kísértés lehet, hogy az úgynevezett profán eseményeket tényleg
profán eseményeknek tartsam. Pedig Krisztus mindenütt körülöttem
van. Ezt fejezi ki a 110. zsoltár 10.
verse: „A bölcsesség kezdete az Úr félelme”. Mi az Úr félelme? Az a magatartás, amely számol és számolni
akar mindenütt az Úr jelenlétével.
(A szerk.)

A legpihentetőbb megújító erők
az egészséges vallás, az alvás, a zene
és a nevetés. Legyen hited Istenben,
sajátítsd el a nyugtató pihenést,
szeresd a jó zenét, nézd az élet derűs
oldalát – így az egészség és
boldogság a tiéd lesz.
(egy orvosi váróterem falán)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Még várják a 2010. évi nyári
Egyházzenei Tanfolyamra a jelentkezéseket a következő elérhetőségeken: istkov@freemail.hu, vagy postán a 1162 Budapest, Timur u. 79.
címen Kovács István részére. Telefonon a 06-1-4090520 számon lehet érdeklődni az esti órákban. A tanfolyamra június 28-tól július 10-ig az
újpesti imaházban kerül sor. Tanszakok: karvezetés, ének, harmónium, orgona, gitár és gyülekezeti kamarazene. Részvételi díj két hétre 15
000 Ft. Az ebéd egy napra 800 Ft
(megrendelhető). A vacsora díjtalan.
Az alsó korhatár 14 év. Kérjük, hogy
a szállást rokonoknál vagy ismerősöknél oldják meg. A részletes információk elérhetők és a jelentkezési
lap letölthető az internetről a
www.baptist.hu címen a hírek és letöltések rovatokból. Minden érdeklődőt szeretettel várunk határon innen és túlról.
 Május 11-én, kedden 18 órától
Takács Éva (Wesselényi utcai gyülekezet) népzenei diplomakoncertje
lesz a Zeneakadémia Nagytermében. Műsorán szerepelnek széki népdalok, Somogy-megyei rabénekek
(tekerő kíséretével), jászsági népdalok, szatmári népdalok (zenekarral)
és moldvai egyházi népénekek.
 Május 12-én, szerdán 18 órai
kezdettel dr. Evan Parks szakpszichológus Kiégés, stressz, depreszszió címmel tart előadást a Baptista
Teológiai Akadémián. (az MBE
Egészségügyi Munkacsoportja)
 Május 14–16. között „Gyülekezetünk háza táján” címmel Országos Férfikonferenciát hirdetünk Berekfürdőn a „Megbékélés Háza” új
konferenciatermében. A konferencia
részvételi díja teljes ellátással 8000
Ft. Érdeklődni és jelentkezni lehet
Marosi Nagy Lajos testvérnél, a konferencia szervezőjénél telefonon
0620886-0370, vagy e-mailen:
mnl@t-online. (a Presbiteri Tanács)
 Június 26-től július 2-ig Erdélybe szervezett körútra hívják az
érdeklődőket. Ez alkalommal DélErdély csodálatos történelmi tájait
barangolják be a Fogarasi-havasok,
Kárpátkanyar, Háromszék, Hétfalu,
Szászvidék, Alsó-Maros mente és
Kalotaszeg vidékein. Jelentkezési
határidő: május 20. Jelentkezés és további információ: Dobos Imre,
20/886-2136, e-mail: zsenimre
@freemail.hu

2010. május 9.
Összmagyar Baptista Missziói Konferencia... (folytatás a címoldalról)
mellett, elsőként idősebb Veres Ernő lelkipásztornak, az erdélyi
magyar baptisták tiszteletbeli elnökének nyújtotta át.
A záró igeszolgálatot dr. Mészáros Kálmán magyarországi elnök testvér végezte a Lk
10,1–12.16 alapján. Az
igehirdetésben többek
között hangsúlyozta:
„Az evangélium határtaKornya-díj átadása id. Veres Ernő testvérnek
lan, mint Isten szeretete. A
Ezek után különösen ünnepélyes küldetésünk is határokon átívelő. Jézus tamomentumok következtek. Először a nítványaihoz hasonlóan mi is mint báráMagyar Baptisták Világszövetsége el- nyok küldettünk a farkasok közé. Hogy elenöki tisztségének átadására-átvételére get tegyünk megbízónknak, imádságban
került sor. Gergely István lelkipásztor kell felkészülnünk a lélekmentés sürgető
a hivatalos mandátum lejárta után át- feladatára, úgy, ahogy a tanítványok tették
adta a stafétát dr. Mészáros Kálmán ma- a pünkösdi lélek kiáradása előtt a felházgyarországi egyházelnöknek, aki mos- ban. Szeretnénk, ha visszatérő Megváltónk
tantól kezdve két évig végzi a Magyar munkában találna.”
Baptisták Világszövetségének elnöki
A befejező áldást Gergely Istvántól
teendőit. Munkáját két alelnök, dr. hallottuk. Határozottan megérte a
Herjeczki Géza és Gergely István test- konferencián való részvétel, átvenni az
vér segíti majd, a titkári teendőket pe- üzeneteket, látni egymást, és buzgódig dr. Kovács József látja el.
sággal együtt imádkozni.
Mészáros testvér mindenekelőtt
Dr. Vass Gergely
röviden ismertette a világszövetség ela Szeretet című erdélyi lap
nöksége előző napi tanácskozásának
főszerkesztője
határozatait és a jövőre vonatkozó terveit. Ezek között
ismerette azt a döntést, hogy a világszövetség díjat alapított
Kornya Mihály ismert
magyar baptista prédikátor emlékére, aki
számos gyülekezetet
alapított a Kárpátmedencében. A díjat
Mészáros testvér, a
missziói konferencia
résztvevőinek egyA MABAVISZ új elnöksége a régiók vezetőivel
öntetű támogatása

Helyesbítés
A Békehírnök 2010. évi 14–15. számában megjelent „Gyülekezeti és alapítványi
adományok 2009-ben” című tájékoztatásban az alábbi adományok tévesen jelentek meg. Az alábbi módosítás vonatkozik a közgyűlési kiadványban szereplő
adatokra is. Az érintettek szíves elnézését kérjük!
Dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató

2010. május 9.
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„Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk...”

Szeretetszolgálati hírek

2. Extra-karizmatikus és anti-karizmatikus kihívások kereszttüzében

A karizmatikus mozgalmak országos közösségünkre gyakorolt hatásáról több ízben és különböző fórumokon foglalkoztunk már a múltban
is, de úgy tűnik, nem eleget. Egyes
gyülekezetekben ugyanis újból szükséges a testvéri óvás és az e témában
elhangzó tiszta evangéliumi tanítás.
Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, ismételten tisztáznunk kell a
fogalmakat. A karizma görög szó
magyarul ajándékot jelent. Keresztyén körökben karizmák alatt a
Szentlélek léleképítő, a gyülekezetet
megelevenítő adományait értjük,
ahogyan erről a Szentírás több helyen tanít (1Kor 12,1–31; Róm 12,3–21
stb.). A gondviselő Isten ajándékai
nélkül az egyház halott. Külsőségében, liturgiájában még így is lehet
kultúrát továbbadó, vonzó és szép az
egyházi élet, de mégis igazi szellemi
értékeket nélkülöző, mert eltér eredeti küldetésétől. Ha az igehirdetés,
az imádság és az énekek fókuszában
nem Isten fenségének és tetteinek
magasztalása áll, az nincs a lélekre
megelevenítő hatással. Jézus, amikor
a Szentlélek küldetéséről és hatalmáról tanít, akkor ezt mondja: „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Júdeában és Samáriában, sőt egészen a
föld végső határáig” (ApCsel 1,8). A tanúságtételre és a lelkek meggyőzésére adatik tehát a Lélek bizonyító ereje. Isten Szentlelkének kiáradására
van tehát szükség ahhoz, hogy az addig lelki halottak feltámadjanak és az
ő dicsőségére éljenek és szolgáljanak.
A mi baptista közösségünk egy
élő egyház. Missziónk kezdetére és
hőskorára visszatekintve, az élen
mindig egészséges, bibliai értelemben vett karizmatikus szellemiségű
vezetők álltak, akik lelkek százait és
ezreit vezették Istenhez. Ilyen volt

Meyer Henrik, Kornya Mihály, Udvarnoki András, Pannonhalmi Béla, Somogyi Imre és még sokan mások. Isten
felruházta őket különböző karizmákkal, amikkel jól sáfárkodtak és közösségünk javára éltek. Ma is ugyanúgy
szükség van olyan Lélektől vezetett,
biblikus értelemben vett karizmatikus vezetőkre, akik képesek Istentől
kapott ajándékaikkal egyházunk lelki épülését szolgálni.
Az utóbbi időben zavart okozott
közösségünkben néhány rosszul értelmezett fogalom használata. Vannak, akik a karizmatikus kifejezést
csak pejoratív módon értelmezik, és
csak szélsőséges elveket valló közösségek és személyek megnevezésére használják. Ennek ellentétpárja
az antikarizmatikus álláspont, amelyik megpróbálja elhatárolni magát
minden szélsőséges jelenségtől, de
ezzel együtt fél mindennemű karizmától is, nem akar ugyanis a karizmatikusság gyanújába kerülni.
Hadakozásában túllendülhet a
Szentírás igazságán, és eljuthat a
Szentlélek megszomorításáig, de
akár a káromlásáig is. Az Ige viszont éppen azt tanácsolja, hogy „kívánjátok a lelki ajándékokat” (1Kor
14,1). Legújabban a pszeudo
(/ál)karizmatizmus fogalmával kellett megismerkednünk, amely igyekezett volna még egyes egészséges
missziós kezdeményezést is valamiféle álkegyes hamisítványként feltüntetni. Persze elképzelhető, hogy
vannak elítélendő jelenségek is.
Meggyőződésem szerint a mi
baptista közösségünk egy egészséges, bibliai alapokon álló, gazdag
történelmi örökséggel rendelkező,
igei értelemben vett karizmatikus,
lelki ajándékokkal bíró, azt helyesen használó evangéliumi irányzat.
Isten lelke munkájától nem kell félni, hisz ő épülésünket, lelki növekedésünket akarja. Tudnunk kell
azt, hogy: „nem a félelemnek lelkét
adta nékünk az Isten, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét” (2Tim
1,7). Egyúttal elhatároljuk magunkat mindenféle, a Szentírás szellemiségétől idegen extra-, pszeudoés antikarizmatikus irányzattól, és
a tiszta bibliai tanítást követve szeretnénk az Istentől nyert lelki ajándékokkal helyesen élni és szolgálni
az Úr népe között. (folytatjuk)
Dr. Mészáros Kálmán
lelkipásztor-egyházelnök

Pályázatokat nyert az Utcafront
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával elkészíthetjük legújabb dokumentumfilmünket, amely a kokain világáról
és veszélyeiről szól. A minisztérium
600 ezer forintnyi felajánlásával a
már meglévő filmjeink (Egy holland drogzsaru; Drogvilág mélyén)
számát tudjuk tovább növelni.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatása lehetővé teszi, hogy a Pakett című újságunk két
új számát Amfetamin, valamint Halál és Élet címmel jelentethessük
meg, folytatva korábbi hagyományunkat. Szervezetünk az amfetamin témakörben most először ad
részletes tájékoztatást, amely által
bepillantást nyerünk a speed, az
extasy és a DJ világába. A Halál és
Élet című számunkban pedig olyan
fiatalok beszélnek magukról, akik a
rehabilitáció révén szabadultak
meg a drogtól. Ezenkívül előreláthatólag egy elhunyt fiatalember történetéről is olvashatunk.
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány jóvoltából lehetőségünk nyílt arra, hogy egy
Dacia Logan típusú személyautót
vásárolhassunk. A gépkocsi az Utca
2. programunkban nyújt nagy segítséget.
A Fővárosi Önkormányzat egymillió forinttal támogatta az utcai
megkereső és mobil tűcsere programunkat. Az elnyert összegből élelmiszert, gyógyszert, kötszert és
munkaruhát vásároltunk.
Hajléktalanszállónk két pályázatot is nyert, amely által egy zsiliprendszerrel felszerelt, új ügyeleti
rész kiépítése válhat valóra. A munkálati előkészületek során szem
előtt tartjuk szállónk biztonságának
a fokozását és egy korszerűen működő orvosi részleg felállítását,
amely 24 órás orvosi készenlétet
biztosít. Megoldódna a méregtelenítés is, amely a legfontosabb céljaink között szerepel.
A Hajléktalanokért Közalapítvány jóvoltából egy használt lakókonténer vásárlására is lehetőséget
kaptunk, amely a téli krízishelyzetben jelent nagy segítséget a hajléktalanoknak.
Összeállította:
Kolozs Nagy János
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Svájci politikus
S a m u e l
Schmid lelkészszel beszélgettem, aki Svájcban
Aargau
kantonban parlamenti képviselő az EDU keresztyén párt
színeiben.
– Először is köszöntöm önt, képviselő úr, lapunk olvasói nevében. Svájcot a
keleten élő ember általában úgy látja,
mint álomországot, jól működő demokráciát, a nagy hegyek és bankok országát, a biztonság hazáját. Egyetért ezzel a
látással?
– Svájcnak hosszú demokratikus
tradíciója van, és még ma is használja a közvetlen demokrácia különféle
elemeit. Ilyen módon évente négyszer kerül sor urnás szavazásra különféle tárgyi témákban. Így előfordulhat az, hogy a nép más eredményre jut, mint ahogy a kormány
és parlament tervezte. Más. Ha
például százezer szavazó javaslatot
tár elő, akkor abból népszavazás
lesz. A kantonokban ilyen kezdeményezések még törvénymódosításra
is vonatkozhatnak. Hogy a polgárok ennyire beleszólhatnak minden
szinten a politika hétköznapjaiba,
pozitívan hat a stabilitásra, biztonságra. Ehhez hozzájárul egyedi kormányzásunk is. A kormányunk hét
egyenrangú miniszterből áll. Minden nagyobb párt be van vonva a
kormányzás felelősségébe.
– Szabad kérdeznem, hogy érzi magát?
– A lelkészi elfoglaltságaim mellett még vezetek egy nemzetközi
missziótársaságot, aztán tábori lelkész is vagyok, valamint a a kanton
Care Teamjének tagja (lelkigondozás katasztrófában), természetesen
igénybe vesz a politikai elfoglaltságom is. De örülök, hogy ilyen sok
területen szolgálhatom Uramat.
Van-e szebb annál, mint az evangéliumot szóval és tettel hirdetni. Hálás vagyok Isten kegyelméért, és jól
érzem magam.
– Miért lesz egy lelkészből politikus? Mi motiválja erre? Ez nem két külön világ?
– Ahogyan a lelkészi szolgálatra,
úgy a politika szolgálatára is világos
elhívás kell. Jézus Krisztus megmutatta nekem a feladatot, és lehetősé(folytatás a következő oldalon)

2010. május 9.

Teológusnap Rákosszentmihályon
Gyülekezetünkben korábban voltak teológushallgatók, akikre szép emlékekkel gondolnak a testvérek.
A teológiánkon aktuálisan
lelkipásztori szolgálatra készülőket viszont nem ismerjük. Ezen úgy segítettünk,
hogy meghívtuk a hallgatókat gyülekezetünkbe. De
mint más esetben is, többet
kaptunk, mint gondoltuk.
Nem csupán a lelkipásztori
szolgálatra készülőket, hanem a kántor szakos, illetve szociális munkás szakirányon tanulókat is
vendégül láthattuk. Délelőtti alkalmunkon két részletben vezettek testvéreink imában, majd az igehirdetés
szolgálata következett. Érdekessége
volt e délelőttnek, hogy gyermekbemutatásra is sor került. Egy kedves
fiatal házaspár – dr. Kádár Zoltán és
Zsuzsa – hozta el első gyermeküket
Isten és a gyülekezet elé. A bátorító
szavakat és az áldáskérő imádságot

gyülekezetünk korábbi lelkipásztora,
Lőrik Levente testvér végezte. Közös
ebéd után folytatódott együttlétünk.
Ekkor csatlakoztak az énekesek Almási Kornél vezetésével, valamint dr.
Almási Tibor testvér, teológiánk vezetője, aki az igehirdetés szolgálatát végezte. Megható bizonyságtételeket és
nagyon szépen előadott énekeket
hallgathattunk. Almási testvér az
utóbbi időben többször is járt gyülekezetünkben. Tavaly novemberben
az adventi időszak kezdetekor összefoglaló tanítást tartott a végidőkről. Örömünkre idén is elfogadta testvérünk meghívásunkat és a
gyülekezet vezetőségi választásáról tanított bennünket. Végezetül szeretnénk
megköszönni Istennek és
testvéreinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és
lelkileg építettek minden jelenlévőt.
Marton Zsolt

Hála 90 évért
Az albertirsai gyülekezet legidősebb tagja, özv. Buzás Jánosné (született
Zátrok Zsuzsanna) január 7-én töltötte
be a 90. életévét. Ezen a napon a gyülekezet vezetője és ifjúsága köszöntötte, majd szombaton széles családi körben ünnepeltük a jeles évfordulót, ahol a lelkipásztor házaspár a Jn 10,27–30 verseivel,
a népes család pedig 90 szál
virággal köszöntötte az ünnepeltet. A különlegessége Zsuzsika néni hosszú életútjának,
hogy legfiatalabb gyermekét
már özvegyen szülte meg,
mindösszesen 33 évesen.
Egyedül nevelte fel gyermekeit, akik egy kivétellel az Úr
gyermekei is, de ő erről az
egyről sem mondott le, mert
naponta hordozza az Úr előtt.

Az 57 év, amit eddig özvegységben
töltött testvérnőnk, példás a gyülekezetben – énekkarban, pengetős zenekarban szolgált – és a településen is.
Kívánjuk, hogy még sokáig legyen élete az Úr kezében e földi létben! TB.
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A siker biztos kimúlás
Az anyák napja különösen is alkalmat ad arra, hogy mindannyian
újra tudatosítsuk magunkban,
hogy anyává – mint ahogy apává is
– szorgalmas és szeretetteljes igyekezettel válik az ember. De mindez
már csecsemőkorunkban elkezdődik. Nem mi választjuk meg tehát
nemünket társadalmilag sem. Szerzőnk írása a legújabb idiotizmus
ellen emeli fel szavát. (A szerk.)
Attól a naptól, amikor Isten „megteremtette az embert, ...férfivá és nővé
teremtette őket” (1Móz 1,27). A múlt
század utolsó négy-öt évében az ember, a régi kígyó tanácsára annyiféle
csalást, hazugságot és hamis célokat
követ, utóbb ezt a sok évezredes
igazságot is megtámadta. A genderizmus (nemi semlegesség) nem teremt jogot és megkülönböztetés
nélküli boldog társadalmat, mivel
visszafordíthatatlan gonosztett az
emberi faj végleges kipusztítására.
20-25 év után hazánk kormányzata
is pénzt ad egy programért, ami az
emberiség két nemre osztott természetes rendjébe belegázol. A jövő
nemzedéket úgy kívánja nevelni,
hogy minden ember nemi szerepének vállalását saját maga határozza
meg. Előbb a koedukált iskola, a házasságkötés társadalmiasítása, újabb
lépcsőn a nők úgynevezett egyenjogúsítása, a homoszexualitás dicsősége, végül már az óvodai foglalkozástól a két nem összemosása a szégyenteljes folyamat útja. A genderizmus,
mint az összes ide vezető lépés, hazugsággal építkezett, a nőknek jogokat garantálva. Most is arról beszélnek, hogy milyen szép lesz a világ
mennyire tökéletes a két nem közötti eltörölt különbséggel. Beleértve
természetesen a kalandozó életmódot. Nemcsak az emberhez méltó
tisztességes életet, a család intézményét is véglegesen eltörölve.

A reformot ígérő hamisság az ötvenes évektől azért csábította a nőket a „munkavállalás” szabadságára, hogy elvonja őket a családtól, a
gyermekneveléstől,
kihasználja
munkaerejüket. Még a postabélyegeken is magasztalta a nők nagy szabadságát, hogy traktorra ülhetnek.
Nem kell férjüknek kiszolgáltatott
anyaszerepet vállalniuk. A békés aprófalvakból csalogatva ki a férjeket,
mígnem jogosságot szereztek a hétvégi ingázások után a szűkös betonketrecekhez. Most már a nők véglegesen lemondhatnak karrierjük érdekében természetes életmódjukról.
A karrier gyümölcse mellesleg nem
az övék, hanem azoké, akik belőlük
hasznot húznak. Az ára az elárvult
asszonyi sors: férj, gyermek, unoka
nélkül. Végső fejleménye a magánosság, két botra roskadva, vagy járókereten araszolgatva, természetesen egészségügyi ellátás korlátozásával és nyugdíj nélkül.
Ez hát a jövő perspektíva az
ENSZ és az Európai Unió globalizációs programja szerint. Magyar állampolgár ez ellen semmit sem tehet. Nincs gyáripara, mezőgazdasága, önálló kreatív lehetősége, csak
világra szóló adóssághalmaza, amit
akár törleszt, akár nem, egyformán
növekszik évről évre. A genderizmus esetünkben a genocídium halállistája. Két-három év múlva bekövetkező szép tavaszt megrontó
kilakoltatáskor majd annyi méltányosságban részesülhetünk, hogy
már nem lesz a hajléktalan kóborló
karjában kisgyermek, mert meg sem
született.
Vajon képes lesz-e az enervált
mai és európai keresztyénség ellenállni a sátáni gonosz terv megvalósulásának? Az egyetlen kiút a Szentírás szerinti élet.
Szebeni Olivér

„Misszióút”
Jól ismert evangélistával utazom,
csendesen duruzsol a kocsi motorja
a település főutcáján. Közben eredményes evangelizációkról, komoly
megtérésekről hallok, különösen
megható, hogy új roma gyülekezetek jönnek létre.
„Majd meglátod magad is”,
mondja az evangélista, és kiissza a
kezében lévő gyümölcslevesdoboz
tartalmát, azután az ablakot leteker-

ve az üres dobozt nagy ívben kidobja a kocsiból.
Megdöbbenve nézek rá. „Az utcára
dobtad a szemetet?”
„Ó, én nem foglalkozom ezekkel a
piti szabályokkal. Nekem komolyabb
dolgokkal, az Úr ügyével kell foglalkoznom.”
Nem szólok semmit, ő a tekintély.
De most nagyon szeretnék kiszállni
ebből az autóból.
(DobosP)

(folytatás az előző oldalról)
get nyújtott, hogy a társadalomban,
politikában Isten igéje alapján állva
Jézus Krisztus szeretetét és bibliai
értékeket képviseljek. Keresztyénekként a világ világossága és
sója kell hogy legyünk. A politikában ez azt jelenti: a politika nem öncél, hanem szolgálat a felebarát felé
Isten dicsőségére.
– Milyen értékek mentén politizál?
Vevő egy demokrácia a 21. században
ezekre az értékekre?
– Olyan politikát képviselek,
melynek értékei Isten igéjén nyugszanak: felebaráti szeretet, világosság, egyértelműség, szolidaritás.
Ezeket képviselem érthető módon,
és szeretnék konkrét következményeket látni. Ez azt jelenti, politika
az egyes ember javára, a gyengék
védelmére, és jó jövőt mindenkinek.
Ide tartozik például a kis- és középvállalkozások támogatása, munkaerő-politika, a munkanélküliség leküzdése. A család támogatása, az
élet védelme minden értelemben. A
tanulás, képzés elősegítése, egészséges szociális szisztéma biztosítása.
Felelős energia- és környezeti politika. – Istennek legyen hála, hogy
egyre-másra vannak emberek, akik
felfigyelnek ezekre az értékekre, és
kérdeznek Isten szava, akarata
iránt. Persze a reakcióktól független
marad a küldetésünk és mondanivalónk.
– Igaz az, hogy Svájc jól működő demokrácia? Hogyan érte ezt el? Milyen
buktatói vannak a demokráciának?
Nem lehet olyat mondani a világ problémái láttán, hogy elavult a demokrácia,
és kellene valami más a társadalmi
együttélésre?
– A direkt politikai beleszólásnak régi tradíciója van Svájcban,
mint már mondtam. Ez az oka annak is, hogy eddig nem léptünk be
az unióba. Egy demokrácia csak
úgy jó, ahogyan az emberek részt
vesznek benne. És ebben van a legnagyobb veszély hazám számára is.
Ha a szavazásokon csak 40% vesz
részt, akkor a demokráciát belülről
ássa alá és kérdőjelezi meg. Másik
nehézség az, hogy az igazságot, bibliai értékeket illetően nem mindig a
többségnek van igaza. Meg vagyok
azonban győződve arról, hogy ma a
demokrácia a legjobb a lehetséges
államformák közül, és ez nekünk
keresztyéneknek is sok jó lehetőséget biztosít. (folytatjuk)
(A beszélgetést Bayer György készítette)
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Élõben
jelentkezünk!
A megtérés belül történik
De érzékelhető mások számára
is. Ha azt írom: „de látható mások
számára is”, akkor könnyen csak a
külsőségre irányítom a figyelmet.
Mert nem minden belső változást
látunk, de mindegyiknek van következménye. A képregény zseniális pontosan fogalmazza meg a lényeget. Mivel az ember gyenge,
ezért mégis két lehetőséget kínál,
két következtetésre segít.
Vagy azt mondom, hogy az igazi változás belül történik, tehát belül
keresem, belül várom. Természetesen hiszem és tudom, hogy az igazi
belül történő változás végül mindent meghatároz: beszédet, szokásokat, gondolkodást, felelősséget,
erkölcsöt, kapcsolatokat. Ennek a
mindennek engedek, erre a mindenre törekszem.
Vagy azt mondom, hogy mivel a
megtérés belül történik, ezért a másik számára sosem ítélhető meg teljesen a megtérés, mivel az a másik
számára láthatatlan helyen történik,
és senki sem lát belém. Ezért a megtérésben nem az a lényeg, hogyan
élek, hanem az, hogy bennem mi
történt. (HGy)
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Baptista Ifjúsági Nagytábor
Ebben az évben újra megrendezésre kerül a Baptista Ifjúsági Nagytábor, amire az ifjúsági korosztály
mellett fiatal felnőtteket és kisgyermekes családokat is várunk. Javában
folynak az előkészületi munkák, és
április közepe óta lehet jelentkezi a
táborra
a
www.baptistaifi.hu
weboldalon. Eddigi táboros élményeink alapján nagyon jó megtapasztalni Mennyei Atyánk áldását.
Sok fiatal kötelezte már el életét Jézus Krisztus oldalán, sokan megújulva és feltöltekezve térhettek haza, és vannak olyanok is, akik nem
csak mennyei társat találtak, de földi
életük párjára is rálelhetett táboraink egyikében. Nagyon fontos szerepet tölt be ez a rendezvény a baptista fiatalok életében, Istennel való
kapcsolatuk elmélyítésében, a párválasztásban, és abban, hogy megtalálják helyüket az életben.
A tábor témáiról röviden
 Miért élek a Földön? – Steiner
József  A Teremtő gyönyörködik alkotásaiban – Heizer Tamás  Tartozni
valahová – Meláth Attila  Lelki növekedés – Szenczy Sándor  Fogadjuk
el a megbízást! – Tóth Sándor  Küldetésünk van a környezetünkben –
Durkó István  Küldetésünk van az
egyházban – Papp János
Összefoglalva a „Célkeresztben
az Élet, Reménytelenség vagy céltudatos élet?” címet adtuk a tábornak.
A tábor Fonyódon, a Balaton déli
partján kerül megrendezésre a festői
szépségű Badacsonnyal átellenben.
A Balaton-parti árakhoz képest na-

gyon
jó
árat
kaptunk
az
üzemeltetőtől, a Somogy Megyei
Gyermektábortól. A teljes ellátás 14
590 Ft és 25 790 Ft között helyezkedik el, attól függően, hogy ki milyen
ellátást választ. A kedvezményes
árak miatt már nagyon sok fiatal jelezte, hogy szeretne részt venni a táborban, de családjuk anyagi körülményei ezt nem teszik lehetővé. Sok
esetben 2-3-4 gyermek is jönne egy
családból, akiknek szintén komoly
nehézséget jelent kifizetni még a
kedvezményes díjat is. Ha a fiatalok
részt vehetnének ebben a táborban,
biztosak vagyunk benne, hogy egy
életre szóló élménnyel lennének
gazdagabbak. Megerősödne Istenbe
vetett hitük, új barátokat szerezhetnének, énekeket, színdarabokat tanulhatnának, amivel hazatérve gazdagíthatnák a gyülekezetük életét.

Pünkösdi célgyûjtés
Egyházunk vezetősége meglátta
ennek a problémának a súlyát, és így
az országosan meghirdetett pünkösdi célgyűjtést felajánlották a rászoruló fiatalok támogatására.
Szeretettel kérem a testvéreket,
hogy a pünkösdi célgyűjtésnél gondoljanak azokra a fiatalokra, akik az
önök segítsége nélkül nem tudnak
eljönni a Baptista Ifjúsági Nagytáborba.
Szeretettel és tisztelettel:
Milánkovics Dániel
a Magyarországi Baptista
Ifjúsági Misszió elnöke

Folyamatos feladat
Megkaptuk, amikor
elfogadtuk
Krisztust
megváltónknak. Legyünk
só és fény, legyünk küldetésben! Nem
kell hozzá engedélyt kérni,
hogy tegyük,
nem kell vele várni, amíg valaki könyörög, hogy tegyük. Nem kell noszogatásra várni, sem elismerésre, kitüntetésre, emberi dicséretre. A következő
választásig sem kell várnunk vele.
Pártfüggetlen, Krisztus-függő, szeretet- és hitfüggő, meg engedelmesség-

függő üdvös feladat. Igazságot, jó hírt
továbbadni szeretetben. Ezt várja igazából tőlünk a világ. Kitől várhatná
mástól? Fontos persze, mi történik a
politikában. Nem mindegy. Mivel Jézus sem igen avatkozott a politikába,
csak egyszer-kétszer tett ezzel kapcsolatos megjegyzést, mi se igen tesszük.
(Kivéve azokat, akik esetleg erre kaptak elhívást közülünk.) Választunk
majd persze, és imádkozunk is a
megválasztottakért. (Igen?) De tehetünk-e többet nemzetünkért, az emberekért, a világért, minthogy megéljük
és továbbadjuk szóval is az evangéliumot. Tegyük alázattal és hűséggel!
Megéri. Majd a mennyben meglátod,
hogy érdemes volt hűségesnek lenned...
Bayer György
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Egyházunk vezetõinek köszöntése

Dr. Mészáros Kálmán baptista egyházelnök és dr. Orbán Viktor miniszterelnök
találkozója 2000-ben, első kormányfői
megbizatása ideján a Magyar Parlament
épületében
Tisztelettel dr. Orbán Viktor úrnak, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének
Igen Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!
A határon innen és a határon túl
élő magyar baptisták nevében szeretettel köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy az országgyűlési
képviselő-választásokon a FideszKDNP kétharmadot meghaladó
arányú, történelmi jelentőségű győzelme után Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke ma Önt kérte
fel a Magyar Köztársaság új kormányának megalakítására.
Kívánjuk Önnek Isten áldását
ahhoz a nehéz, de hisszük, hogy az
ő segítségével megoldható feladathoz, amellyel magyar népünket és
országunkat ki tudja kormányozni
a jelenlegi gazdaságilag és erkölcsileg ellehetetlenült állapotból!
Kívánunk ehhez olyan munkatársakat, minisztereket (szolgákat),
akik nem karriervágyból vállalják a

soron következő, történelmi jelentőségű feladatokat, hanem szakmai
felkészültségük mellett mindenekelőtt Istent félő és tisztelő, emberséges viselkedésükben kipróbált személyek!
Jó volt látnunk az Ön nyugalmát, alázatát a választási folyamatban, és azt kívánjuk, hogy vezesse
Önt Isten tovább ezen az úton. Kívánjuk, hogy az Ön előtt álló, embert próbáló nehéz feladatokban az
elkövetkező – reméljük hosszú –
időn keresztül valóban ne legyen a
meghátrálás embere. Hisszük, hogy
ha első számú tanácsadójának Jézus
Krisztust választja, ehhez ő fog adni elégséges erőt, bölcsességet és kitartást, és elmondhatja naponként
Pál apostollal: „Mindenre van erőm a
Krisztusban, aki megerősít engem!”
(Fil 4,13).
A baptisták vezetői és egész közösségünk nevében ígérjük, hogy
mi magunk is ezekért fogunk imádkozni és ki-ki a maga posztján, cselekedni is.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel
a Magyarországi Baptista Egyház
és a Magyar Baptisták Világszövetsége elnöksége nevében:

Házassági évforduló a
kisújszállási gyülekezetben

2010. február 14-én a Kisújszállási Baptista Gyülekezetben ünnepelte 50. házassági évfordulóját
Szász Imre bácsi és felesége, Ica néni. A család és a gyülekezet több
tagja szeretettel köszöntötte őket.
Hálát adtunk Istennek életükért, a
mi Urunk megtartó kegyelméért,
és kívántunk további áldásokat
közös életükre. Pesti Csaba, a gyülekezet lelkipásztora az 50. zsoltár
14–15. versével köszöntötte Ica
nénit és Imre bácsit: „Hálaadással
áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!
Én megszabadítlak, és te dicsőítesz
engem.”

Gyémántmenyegzõ Ócsán

Dr. Mészáros Kálmán
elnök
Mészáros Kornél
főtitkár
Budapest, 2010. április 28.

H I R D E T É S E K
 Takarítást vállalok A XX.
kerület vonzáskörzetében Lux
takarítógéppel kárpit- és szőnyegtisztítást, atkaölést, portalanítást vállalok megbeszélés alapján. Telefon: 30/321-6192 vagy
06-1-285-3068 (az esti órákban).
 Társasházak teljes körű
kezelését vállalom. Baranyai
Hédi. 06-30-408-7064.
 Telefonszám-változás Tóka
Gyula nyugdíjas lelkipásztor új
telefonszáma: 20/773-98-81.

Orodán Sándor és felesége,
Rotán Júlia testvérek március 28án emlékeztek 60 évvel ezelőtti
házasságkötésükre. A délelőtti istentisztelet keretében köszöntötte
őket a gyülekezet és a népes rokonság. Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor az 1Kor 13,8 alapján szólt
az ünnepeltekhez: „A szeretet soha el nem múlik”.

Békehírnök – a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja  Felelõs kiadó: dr. Mészáros Kálmán egyházelnök  Felelõs szerkesztõ: Háló Gyula
 Tördelõszerkesztõ: Papp Szabolcs    Szerkesztõség és kiadóhivatal: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 31.  Telefon: 352-9707/199  Fax:
352-9993/103  E-mail: bekehirnok@baptist.hu  www.bekehirnok.baptist.hu  Elõfizetés és terjesztés (postázással, példányszámmal kapcsolatos kérések-kérdések): 352-9993/172  A Békehírnök csekkszámlaszáma: 11706016–22163851    Kéziratot nem õrzünk meg és nem adunk
viszsza. Lapzárta szerda este, átfutási idõ három hét. A hirdetéseket megjelentetjük, tartalmukért felelõsséget vállalni nem tudunk.    Nyomtatás: Mátyus Bt.  Telefon: 29/367-945  Felelõs vezetõ: Mátyus Gyula  HU ISSN 0133–1256  HU ISSN 1588–0117 (on-line)  Ára: 120 Ft

152 BÉKEHÍRNÖK

Misszió könyvvel
Könyv/Misszió 2010
Negyedik alkalommal kerül sor
Kell-e a Bibliának cégér? – Keresztyén könyvek és marketing címmel
a Könyvmisszió nevű keresztyén
kiadók és könyvterjesztők szakmai
rendezvényére a Szent István
Könyvhét keretében.
A könyvszakmai műhelybeszélgetés a Pilinszky Kávéházban (Budapest, Váci u. 33., az Erzsébet híd
pesti hídfőjénél) május 12-én (szerda) 14 órától 16 óráig lesz.
Program
14.00–14.20 Könyvkiadói marketing – Sipos Ágnes (Panem Kiadó)
14.20–14.40 Tapasztalatok a
Stephanus Könyvesbolt elindítása
kapcsán – Vas László (Szent István
Társulat)
14.40–15.00 Aktív gyülekezeti
könyvterjesztés Békés megyében –
Pentaller Attila református lelkész
(Szarvas)
15.00–16.00 Hozzászólások és
vélemények a témával kapcsolatban
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők: Harmat Kiadó,
Luther Kiadó és Kálvin Kiadó!
Részletek a www.konyvmisszio.hu oldalon.
A szakmai programra szeretettel hívják és várják a gyülekezetek
könyvterjesztőit, a könyvkereskedelem szereplőit és minden könyvés missziószerető érdeklődőt.
A találkozó gazdag lehetőséget
nyújt a keresztyén könyvkereskedés szakmai megvitatására, kapcsolatok ápolására, új lehetőségek
és információk megismerésére.

2010. május 9.

Megkérdeztük
Az izlandi vulkánkitörés kapcsán sok hír kapott szárnyra. Harangi Szabolcs, az ELTE kőzettangeokémiai tanszékének tanszékvezető professzora egy interjúban azt
hangsúlyozta, hogy az elkövetkező
évtizedekben a mostaninál sokkal
nagyobb vulkánok is aktívak lesznek, azért érdemes már most felkészülni arra, hogy a kitörések ne érjék a társadalmakat annyira váratlanul, mint az izlandi.
Megkérdeztük dr. Móga Jánost, az
ELTE természetföldrajzi tanszékének docensét, hogy röviden reflektáljon az esettel kapcsolatosan.
Véleményem szerint alaposan
túldimenzionálták ezt a kérdést.
Valóban sajnálatos, mondhatnám
tragikus, hogy ebben a túlhajszolt
világban megállásra késztetett bennünket ez a jelenség. Az egész társadalom törékenységét, kiszolgáltatottságát jelzi, hogy egy kis tűzhányóműködés csaknem megbénította
és gazdaságilag megrendítette Európát. Ez tény, és ha ilyen módon
folytatódna a vulkán működése,
biztosan át kellene gondolni a felelős döntéshozóknak, hogy mivel lehetne kiváltani a nélkülözhetetlenné vált légiforgalmat. Szerintem szó
nincs itt katasztrófáról vagy apokaliptikus helyzetről. Ez a kis tűzhányó csak azt teszi, ami a rendeltetése, egy olyan kis vulkáni hátságon

alakult ki, amely a Föld egyik aktív
pontja, egy szelep, amelyen át a
„felgyülemlett gőz távozik”. Ilyen
működés régen is volt és a jövőben
is számolni kell vele. Nem a tűzhányóval van baj, hanem a mi életvitelünkkel. Szerintem úgy tehető fel
helyesen a kérdés, hogy a mi életvitelünk, melybe belefér az is, hogy a
hétvégére átruccanunk a Brit-szigetekre vagy a Riviérára dolgozni
vagy szórakozni, fenntartható-e???
Ha száz- és százezrek teszik ezt nap
mint nap, nyilván drámai helyzet
alakul ki egy ilyen kis akadály miatt is, és közben nem vesszük észre,
hogy a kevésbé látványos, de alattomosan előretörő mentális (szegénység, betegségek, bűnözés, önzés) és
környezeti hatások (a bioszféra elszennyezése, genetikai manipulációk, a természeti erőforrások kisajátítása és önző magánérdekek szolgálatába állítása stb.) lassan, de
megállíthatatlanul törnek előre, aláaknázzák és élhetetlenné teszik ma
még élhető világunkat.
Sajnálatosnak és korunkra jellemzőnek tartom, hogy a helyzetelemzésnél még egy ilyen esetben is
népszerűbb az úgynevezett „katasztrófaturizmus” (sorban állás
alakult ki az Izlandra szervezett kalandtúrákat szervező irodáknál).
Dr. Móga János
(geográfus, tanár)

A megpöccintett vulkán
Már régen fáj nekem is, hogy az
ember milyen iszonyat nagyra van a
tudásával! Azzal, amit Istentől kapott ajándékba: mert magunktól
semmire se jutnánk az Úr kegyelme
nélkül.
De ahogy telik-múlik az idő, az
ember egyre inkább maga akarja
meghatározni – kapott tudása alapján –, hogy mi hogy van és hogyan
legyen a világban. Nem restelli még
az Úr teremtési rendjét is cáfolgatni!
Mert mára az ember mindent jobban
tud! Még az Istennél is!
Most Isten, talán válaszként...
nem csinált semmi mást, csak megpöccintett egy vulkánt itt a földön...
és mi történt? Összeomlott szinte
minden, amit az ember felépített, és
az emberi tudás már fabatkát se ér.
Némi hamufelhő, és megbénult a világ légi forgalma, iszonyatos károkat szenvedett a világkereskedelem,

a pénz világa, a turisztika, vendéglátó- és minden ipar... még az egyén, a
család életébe is behatolt az esemény. Különös módon rám is hatott.
A háziorvosom külföldön ragadt,
amikor én betegen odatámolyogtam... Szinte nincs ember, akit ne
érintett volna közvetve vagy közvetlenül. Az okos és nagy tudású emberi társadalom sok vonala hipp-hopp
megbénult, veszteségeket szenvedett, és nem tudott semmi mást se
tenni, csak dühöngött és tehetetlenül széttárta a kezét.
De az ilyen kézbe csak a pernye
hull! A bénító átok. Milyen fenséges
lenne, ha másként tárnánk ki Isten
előtt a kezünket és a szívünket, hogy
áldás hulljon bele és megtermékenyítő eső, ne a por és piszok.
Talán még nem késő!
Salyámosy Éva

