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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. május 13.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel õbenne!”

Beszámoló választó közgyûlésünkrõl

CVI. ÉVF. 20. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára
az ígéret gyermekei vagytok. De amint
akkor a test szerint született üldözte a
Lélek szerintit, úgy van ez most is.”
(Gal 4,28)

A 2012-es közgyűlés éneke a misszionárius Papp Szilvia által szerkesztett afrikai
énekeskönyv egyik dallama volt (U Kwersemile Bava)
Az Újpesti Baptista Imaház fogadta
április 28-án, szombat délelőtt az országos
választó közgyűlésre érkező küldötteket.
Id. Kulcsár Tibor lelkipásztor a Kol 2,6–7
alapján buzdította imára a gyülekezetet.
„Ma emlékezni kell. Mit akar Isten elérni
közöttünk? Rá kell figyelnünk. Az út folytatása számunkra Krisztus lehet csak” –
mondta testvérünk.
A délelőtti ülésszakot Bereczki Lajos
levezetőelnök köszöntése nyitotta
meg. Emlékeztetett mindenkit a választási szabályzat alapján a jó lelki
hozzáállásra, amiért dr. Szűcs Zoltán, a
választási bizottság elnöke imádkozott. A napirend elfogadása után az elnökség tagjai az írásos beszámolóikra
érkezett kérdésekre adtak válaszokat.
Dr. Mészáros Kálmán elnök testvér
az új nemzeti alkotmány néhány értékét emelte ki. Majd szólt az új vallásügyi törvény kapcsán a törvényalkotás folyamatáról, valamint az azt követő feszült helyzetről, amelyben
egyházunk vezetése nagy odafigyeléssel járt el. Különösen is hangsúlyozta a

Minden imádságnak,
minden áhítatnak, minden örömnek jó szóvá,
jótetté kell változnia.
(Ravasz László)

házasság, a magzatvédelem fontosságát, valamint az eladósodás okozta
nyomorúságban való összefogás halaszthatatlanságát.
Mészáros Kornél főtitkár az Országos Tanács határozatainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban kiemelte, hogy a tanács mindig körültekintően mérlegeli a nyilvánosság
hasznát, de csapdáját is. Tahi Táborral
kapcsolatban továbbra sincs mód jelentős forrásokat találni az épület befejezéséhez.
Papp János missziói igazgató az avatásokkal kapcsolatosan rámutatott arra
a tényre, hogy a missziós helyzetek és
szükségek állnak az újszerű avatások
(pl. szeretetházi lelkipásztor, ifjúsági
lelkipásztor stb.) hátterében, de ezek
mindegyike komolyan megfontolt és
megvizsgált avatás volt. Az idén esedékes MABAVIT találkozóra utalva tájékoztatta a jelenlévőket, hogy most az
erdélyi testvérek kezében van a találkozók szervezése, amire figyeljünk
majd.
(Folytatás a 143. oldalon)

A HÉT GONDOLATA
A gyülekezetekben voltak, akik
egy „új” vagy „más” evangéliumot
hirdettek. Ebbe az üdvösség feltételeként Krisztus keresztáldozatának
elfogadásán kívül beépítették a törvénynek való önkéntes alárendelést
is. Pál ezért közbelépett.
Első gondolata a 21. versben némi csodálkozást fejez ki és minden
korszak kereső keresztyénének
egyik gyakori ismertető jegyét,
mintha jobban érezné magát a törvény biztonságosnak tűnő őrizetében, mint a Lélek vezetése alatt álló
szabad, de felelős életben (Cserháti
Sándor: Pál apostolnak a galáciabeliekhez írt levele. MEE: Budapest,
1982). (Egri Béla, Siófok)
A HÉT IMÁJA
Istenem, Atyám, add, hogy
egyedül Lelked szabadságában
óhajtsak élni, és ne engedjek a törvények adta biztonságérzet kísértéseinek! Ámen.

Rövid beszámoló
a Gyáli Új Élet Baptista
Gyülekezet életérõl
Ritkán szoktunk írni magunkról,
most mégis néhány sorban hírt
adunk gyülekezetünk elmúlt évi
eseményeiről a Békehírnök olvasóinak is.
A közelmúltban gyülekezeti
órán tekintettünk vissza a 2011-es
esztendőre. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megtartott, megőrzött
bennünket.
(Folytatás a következő oldalon)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Május 13-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel Csopjákemléknapra várják az érdeklődőket a Rózsakert Közösségi Házba
(Budapest, Budatétény, Dézsmaház u. 33.).
 Május 13-án 17 órai kezdettel pengetőszenekari találkozót
szervez a Dunaharaszti Baptista
Gyülekezet a József Attila Művelődési Házban (2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
 Május 13-án, vasárnap délután 17 órakor Isten és a barátság címmel kerül sor a Kreatív
Ünnep soron következő istentiszteletére a pestszentimrei baptista imaházban (XVIII. ker., Nemes utca 28.). Az alkalom előtt
14–16 óra között a városrész főterén (Hősök tere) szolgálnak zenészek, alkotóművészek, előadók
és költők.
 Május 20-án, vasárnap 17
órakor az Újpesti Baptista Imaházban (1043 Budapest, Kassai u.
26.) az Újpesti Zenés Estek keretében, ha Isten is akarja, és élünk,
a Zsoltárok könyvéről tart előadást Hetényi Attila, aki hosszú
évtizedekig vezette az ószövetségi tanszéket teológiánkon.
A kétrészes előadás második
részére kerül most sor, melyben
hallhatunk az átokzsoltárokról,
az áldó zsoltárokról és az úgynevezett önigaz zsoltárokról.
Közben az újpesti gyülekezet
énekkara énekel is az idézett
zsoltárokból. Mindenkit szeretettel várunk!
 Július 22., vasárnap délelőtt
10 és délután fél 3 órai kezdettel
a „Találkozás – emlék – kapcsolat
– Isten jelenlétében!” mottó jegyében a Tompáról elszármazottak találkozójára kerül sor a
Tompai Baptista Imaházban
(Tompa, Újföld u. 35.).
Ebédre is szeretettel várnak
mindenkit. Részvételi díj nincs,
egy tányér süteményt szeretettel
elfogadunk hozzájárulásként.
Szolgálati szándékukat kérjük,
ugyanitt jelezzék, hogy össze
tudják állítani a programot.
(Szállást igény szerint igyekszenek biztosítani, kérjük, ezt is
jelezzék előre!)
Jelentkezési határidő június
15-ig a taskovityne@gmail.com
e-mail címen.

2012. május 13.

Bemerítés Debrecenben
A Debreceni (Szappanos utcai)
Baptista Gyülekezetben és körzetében szűk egy éven belül már a hatodik bemerítési ünnepre került sor
2012. április 8-án, húsvétvasárnap.
Nyolc fehér ruhás testvér tett bizonyságot megtéréséről és az Úr
Jézus Krisztusba vetett hitéről,
majd részesült a bemerítésben. Az

ünnepi istentiszteleten dr. Mészáros
Kálmán egyházelnök testvér hirdetett igét, és ő végezte a bemerítés
szolgálatát is. Az istentisztelet
liturgusa Bereczki Lajos helyi lelkipásztor testvér volt.
A Mindenható Isten áldása kísérje a bemerítkezettek életét és
szolgálatait!

A képen láthatók balról jobbra: dr. Mészáros Kálmán egyházelnök, Kulcsár
Mihály, Koncz Sándor, Dorogi Zoltán, Vágnerné Goda Györgyi, Vágner Sándor,
Pócsi András, Tar Balázs, Baráth Péter, Bereczki Lajos lelkipásztor
Rövid beszámoló... – folytatás a címoldalról
Istentiszteleteinken békességes,
Hálásak vagyunk azért is, hogy
testvéri szeretettel teljes légkörben támogathattunk építkező, épületet
részesültünk a közösség áldásaiban, vásárló gyülekezeteket, karitatív
amikor együtt épülhettünk, erősöd- szolgálatokat és váratlanul nehéz
hettünk. Megoszthattuk egymással helyzetbe jutott embereket.
örömeinket, terheinket.
Hisszük, hogy az Úr ezután sem
Rendkívüli ünnepeink is voltak:
vonja meg tőlünk kegyelmét, és
Február 13-án Révész Csaba és Ma- megáld minket is!
riann negyedik gyermeküket, Pétert
Mivel gyülekezetünknek még
hozták el a gyülekezetbe, hogy velük nincs épülete, terveink között szereegyütt adjunk hálát és kérjük Isten pel, hogy a közeljövőben szeretnénk
áldását életére.
egy ingatlant vásárolni, amelyet kis
Április 17-én ismét gyermekbe- átalakítással imaházként használhatmutatás volt, amikor Szente Szilárd nánk. Bízunk abban, hogy Isten
és Ibolya harmadik gyermekét, Zsófit megsegít bennünket ennek megvaköszöntük meg az Úrnak, és őrző ke- lósításában is. Ami rajtunk áll, ezért
gyelmébe ajánlottuk őt.
mindent megteszünk mi magunk is,
December 18-án egy fehérruhás- és meghozzuk az áldozatot.
nak örülhettünk. Barna Zoltán testvér
Testvéreink, imádkozzatok érvallotta meg hitét, és követte Jézus tünk!
Krisztus példáját a bemerítésben is.
Fóris István
A bemerítést Nagy József testvér, gyülekezetvezető presbiterünk, Zoltán
testvér sógora végezte.
Közben egy temetésünk is volt.
Május 25-én Fenyvesi István testvértől vettünk búcsút a feltámadás reménységével. Hálásak vagyunk Istennek elköltözött testvérünk életéért, hogy sok szenvedés és próba
között is hűséges maradt az Úrhoz,
és a gyülekezet sorsát is mindig szívén viselte. Ezt tetteivel is megmutatta. Testvérünk 86 évet kapott e földi létben.
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Beszámoló választó közgyûlésünkrõl – folytatás a címoldalról
A válaszokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Dr. Szűcs Zoltán testvér ismertette
a választási bizottság eddigi munkáját,
a jelölteket, majd szót adott 5-5 percben a jelöltek személyes megszólalására. A választási ügyrend ismertetése
után, a szavazás megkezdése előtt
imádságban az Úrhoz fordult a közösség, hogy az ő akarata szerint történjen
minden, majd ezután következett az
elnöki, a főtitkári és a felügyelőbizottsági tisztségekre történő titkos szavazás. Míg folyt a szavazási eredmények
összesítése, a közgyűlés a gazdasági
jelentéseket és terveket hallgatta meg.
A dr. Szabó Zoltán gazdasági igazgató testvér által készített 2011-es költségvetési beszámolót, melyet a Felügyelőbizottság jelentése is támogatott, a közgyűlés elfogadta. Ugyanígy
elfogadták a küldöttek az egyház
2012-es költségvetési tervét.
A Felügyelőbizottság munkájáról a
bizottság elnöke, Dobner Péter testvér
számolt be. Közölte, hogy több gyülekezet jogi személlyé válásában nyújtottak segítséget, valamint több gyülekezet feszült helyzetében igyekeztek
megoldást találni olykor több, olykor
kevesebb sikerrel. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy elsősorban a gyülekezetek saját felelőssége konfliktusaik
megoldása. Vannak gyülekezetek,
ahol évek vagy évtizedek óta rendezetlenségek húzódnak meg. A bizottság vizsgálta a Baptista Tevékeny Szeretet működését, és annak áldásairól
és kockázatairól részletesen tájékoztatta az Országos Tanácsot.
Még az ebéd előtt tájékozódott
mindenki a Baptista Szeretetszolgálat
munkájáról Szenczy Sándor elnök elmondása alapján. Testvérünk megköszönte az érte való imádságot. Beszélt
a sokasodó intézményekről és munkatársakról.
Papp János missziói igazgató felhívta a figyelmet, hogy a Reménység
fesztiválra online módon lehet helyet
foglalni, valamint arra is, hogy a május
31-i, csütörtöki rendezőknek szervezett alkalomra hivatalosak a budapesti gyülekezetek.
A kötetlen hangulatú ebéd – amelyet az újpesti gyülekezet nőtestvérei
szolgáltak fel – jó lehetőséget teremtett
most is a testvéri kapcsolatok ápolására, erősítésére.
A közgyűlés két fordulóban szavazott az elnök személyét illetően. Az első szavazat eredménye: 265 leadott
szavazatból dr. Mészáros Kálmán 127,
míg Papp János 122 szavazatot kapott.
Mivel egyikük sem érte el az 50% + 1

szavazatot, ezért a választási szabályzat értelmében meg kellett ismételni a
szavazást. A második forduló eredménye: a 252 leadott szavazatból Papp János 124, míg dr. Mészáros Kálmán 120
szavazatot kapott.
Ezek alapján dr. Szűcs Zoltán testvér, a választási bizottság elnöke kihirdette a választás végeredményét,
amely a következőképpen alakult: az
egyház elnöke Papp János lelkipásztort, korábbi missziói igazgató, míg a
főtitkár Mészáros Kornél lelkipásztor
lett, aki 264 leadott szavazatból 220
szavazatot kapott.
Felügyelőbizottsági tagoknak választotta a közgyűlés Dobner Péter diakónust (József utca), Békési Sándor lelkipásztort (Győr), dr. Csontos Sándor
presbitert (Szentendre), Pető Albert lelkipásztort (Balatonszemes) és Bödő
Sándor presbitert (Székesfehérvár),
akik mindannyian megkapták az
50% + 1 szavazatot. A Felügyelőbizottság póttagjaivá választotta Lakati Péter
presbitert (Vác) és Kádár Péter presbitert (Kiskunhalas).
Papp János testvér, megválasztott
elnök megköszönte a közösség bizalmát és szeretetét, megköszönte elődje
munkáját. Hasonlóan szólt Mészáros
Kornél újraválasztott főtitkár is.
Mészáros Kálmán testvér elmondta, hogy tisztelettel elfogadja a közgyűlés döntését. Megköszönte a tizenkét év szolgálata alatt kapott segítséget, támogatást. A jövőre mutatva
felhívta mindenki figyelmét arra, hogy
mostantól a megválasztott elnököt támogassa mindenki. „Első emberként
állok Papp János testvér mögé” – bátorította a jelenlévőket.
Milánkovics Dániel, az Ifjúsági Bizottság elnöke kérte a gyülekezetek
küldötteit, hogy bátorítsák a fiatalokat
az idei, „A győzelem ára” nyári ifjúsági nagytáborban való részvételre.
Paróczi Zsolt, a Baptista Oktatási
Központ elnöke adott tájékoztatást
még a pillanatnyi oktatási törvények
alapján kialakult lehetőségekről és
azok realitásáról.
Papp János és Mészáros Kornél
megválasztott testvérek néhány szóban erősítették a jelenlévőket, majd a
gyülekezet egy rövidfilmet nézett meg
(Az aratás), amely az összefogásra és a
lehetőségekre való felkészültségre bátorított mindenkit.
Ezekkel a gondolatokkal térhetett
mindenki haza saját gyülekezetébe,
hogy ott folytassuk tovább elkötelezetten, bátran és tiszta hittel, amire Krisztus elküldött.
béhi

Köszönetnyilvánítás
Kedves testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
Ezúton is köszönöm az Úrtól és
a közgyűléstől kapott felhatalmazást az egyházelnöki szolgálatra,
melyben igyekszem majd Isten és
emberek előtt jól helytállni. Együtt
szeretnék dolgozni minden baptista
testvérrel azért, hogy minél teljesebben be tudjuk tölteni Krisztustól kapott küldetésünket. Az előttünk levő feladatokra tekintve a mindenkit
ismerő, a Szentlélek által bennünket
megerősítő és szolgálatra alkalmassá tevő Istenben bízom!
Papp János
lelkipásztor
Nem vettem komolyan Perlaki
Pali barátom, akkori gyulai gyülekezetvezető szavait, amikor 1997-ben
megüresedett az egyházban a főtitkári szék. Úgy látta előre, hogy én
fogom betölteni. Pedig nagyon boldogan szolgáltunk együtt Gyulán.
Azóta több év eltelt (másfél évtized). Több újraválasztást követően
is alázattal tanulom, hogy Isten akarata mindennél fontosabb. Kegyelemből töltöm be azt a tisztséget, hitből, Isten akaratából. Szeretném
mindezt az Úr dicsőségére és az
egész közösség javára tenni.
Mészáros Kornél
főtitkár
Isten kegyelméből 2000 óta háromszor választott egyházelnöki
szolgálatra a Magyarországi Baptista Egyház közgyűlése. Köszönöm mindazon testvéreim és barátaim támogatását, akik 12 éven át
őszinte szívvel erősítettek, bátorítottak, ha kellett, óvtak és intettek,
hogy szolgálatomat maradéktalanul betölthessem. Köszönöm vezetőtársaim és székházunk munkatársainak hűséges helytállását,
valamint családom támogató szeretetét. Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség!
„Hála az Istennek, aki a diadalt
adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim,
legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,
buzgólkodjatok mindenkor az Úr
munkájában, hiszen tudjátok, hogy
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,54–56)
Dr. Mészáros Kálmán
egyházelnök (2000–2012)
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Az egyetlen mód
Egy bankár és egy üzletember
egymással szemben ültek a bankár
hivatalában. Az üzletember előrehajolva, lelkesen magyarázott, amikor
hirtelen a másik félbeszakította.
– Nevetséges! Lehetetlen! Bolondság! – és a büszke bankár gúnyosan félrehúzta a száját.
– De miért? – kérdezte az üzletember.
– Miért? Te, gondolkodó ember,
azt kérdezed, hogy miért? Micsoda
sületlenség! – és gúnyosan nevetett.
– Igen, uram, kérdezlek, hogy
miért? – válaszolta a másik.
A bankár arca elsötétedett, és a
hangjában harag érződött.
– Miért? Azt próbálod nekem
megmagyarázni, hogy Jézus Krisztus helyettem történt kereszthalála
ki fogja elégíteni az Istent? Félre
ezekkel az elméletekkel! A megváltásom egyedül az én saját erőfeszítésem eredménye lesz! – és dobbantott a lábával.
– Ó, most már értem! – válaszolta a másik. Most már tudom, hogy
mi a baj. Azt hiszed, hogy jogod van
megválasztani a magad módszerét,
és így elveted és megveted az Isten
által kigondolt tervet.
– Mit értesz ez alatt? – kérdezte a
bankár értelmetlen kifejezéssel az
arcán.
– Figyelj, mit mondok! Tételezzük fel, hogy egy ember jön hozzád,
és ezt mondja: „Bankár úr, nagy
szükségben vagyok. Szeretném, ha
pénzt kölcsönözne számomra.”
Mondd, kinek van joga megszabni a
feltételeket a pénzkölcsönzést illetőleg? Teneked mint bankárnak és tulajdonosnak, vagy a szükségben levő embernek?
– Természetesen nekem. Neki
kell alkalmazkodnia az én feltételeimhez, mielőtt megkaphatná a
pénzt – válaszolta a bankár.
– Helyes! Ez, uram, a te helyzeted is. Te vagy a szegény, segítségre szoruló bűnös, elveszett és
tönkrement, és Isten a bankár. Te
jössz őhozzá kegyelemért és bocsánatért. Mondd meg nekem,
hogy kinek van joga megszabni a
feltételeket és kikötéseket, amelyek alapján elnyerheted szabadítását! Emlékezz arra, hogy te vagy
a szükségben levő ember, és Isten
a bankár!
(Folytatás a következő oldalon)

2012. május 13.

Káros szenvedélyek – Fogadás
„Mert minden rossznak gyökere a
pénz szerelme...” (1Tim 6,10)
Angliában, a labdarúgó sport őshazájában 1923 óta lehet egy csapat
győzelmére tippelni. A szerencselovagok közül hamarosan nagy öszszeg ütötte a markát valakinek, de
Magyarországon a puritán látszatra
ügyelő egykori párt az „embersport-

fogadást” 1947-ig tiltotta. Ízléstelennek tartották, hogy sportolókat úgy
kezeljenek, mint a lóversenyen az állatokat. 1947-ben meggondolták a
dolgot, és bevezették a totót. A roppant ellenszenves hazai államkölcsönök évenként ismétlődő rendszerét állítólag a későbbi lottóbevételek
szakították félbe. Milliók fizettek
„adót” önként az ötöslottószelvényekért. Aztán szép sorban jött a
svéd lottó, a kenó és a puttó. Elgondolni is különös, hogy az emberek
hetenként pénzt adnak önként, aztán zokszó nélkül vesztenek. A következő héten mégis újra kezdik ezt
a fajta adózást. Jellemző kérdéssel
biztatják egymást: „Megvette már az
e hetit?”
A fogadó számít egy minimális
eséllyel. Krónikus esetben kialakul a
ragaszkodás és a megszokás, végül
a hit egy teljesen valószínűtlen tényben, hogy „rájöhet” a valószínű nyerési esélyre, megérzi a tippet. Akadt
egy háborús kárt szenvedett imaház
felépítését lottónyereményből felépíteni szándékozó kör is, de nem
nyertek. Hiába, a szerencse nem a
szegény emberekre mosolyog, inkább néhány bankárra, spekulánsokra, vagy a hatalom hazard vezetőire.
Seneca, Jézus Krisztus kortársa,
római filozófus és államférfi mondta: „Az élet semmit sem ad a halandónak munka nélkül.” A bevétel
egyetlen jogos eszköze az értékteremtő szellemi vagy fizikai munka.

Eredetileg a hívő emberek egyáltalán nem kötöttek fogadásokat előre, a szerencse reményében. Nem
vettek sorsjegyet, nem jártak lóversenyre sem. A sportfogadás még akkor sem vált a szenvedélyükké, ha
valamelyik csapat rokonszenves
volt nekik. A sport iránti rokonszenv
egyébként sem más küzdelméből
vár anyagi hasznot magának. Az istenfélő ember a jövőt egyáltalán nem könnyen szerzett
pénztől várja. Istenre bízza
vágyai teljesülését. Tippek,
fogadások kötése helyett
imádkozik az Úr segítségéért.
Isten pedig hallgat a könyörgő szóra. A mély hitű evangéliumi emberekre jellemző,
hogy lépten-nyomon tapasztalják Isten csodálatos gondoskodását, és valósággal tele vannak ilyen tapasztalatokkal. Szívesen elmondják,
miként áldotta meg őket az Úr
imádságaik alapján.
A fogadások szenvedélyességére
jellemző, hogy a hazardőr minden
gondolata napokon át arra irányul,
hogy miként lehetne munkátlanul,
gyorsan szert tenni anyagiakra. Álmodozik, és a csalódás egyre erősebben kötözi meg a gondolatait. A fogadásokból nyert összeg könnyen
jött és könnyen el is megy. Soha nem
állt arányban a sokévi ráfordított
összeg a ritka szerencsével, amire
annyira számítanak. Aki ettől mentes, egész nap Isten kegyelmes szeretetében gyönyörködik. Kéréseit az
Úr elé tárja. Ha pedig nem kapná
meg, amit kért, tudomásul veszi,
hogy Isten jobban tudja, mire van
ténylegesen szüksége. A felfogadott
szerencse helyett, csalóka reménye
helyett Isten tartós gondviselésébe
vetett mély hite átsegíti a nélkülözéseken.
Szebeni Olivér

Helyesbítés
Lapunk 17. számában a Vízkeresztség (bemerítés) Kékcsén (Egy
bemerített testvér vallomása és
verse) című írás egyik mondatában
pontatlanul jelent meg az információ. Helyesen: Az Úr kiválasztott
szolgái: Lakatos János és Csuhai
József lelkipásztor.
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A baptista misszió helyzete
a mai Magyarországon

„Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket,
és meggyógyítom országukat.” (2Krón
7,14)
Soha nem volt időszerűbb az idézett ige, mint napjainkban, amikor
látjuk országunk siralmas helyzetét,
és Isten segítségében bízva keressük
a helyreállás általa elkészített lehetőségét. Ahogyan Salamon idejében is
az Isten előtt való megalázkodás,
bűnbánat, törvényeinek és parancsolatainak való teljes engedelmesség volt a feltétele az isteni ígéret beteljesedésének, hogy „megbocsátom
vétküket, és meggyógyítom országukat”, így számunkra is ez az egyetlen
út, amin járhatunk. Különösen nekünk kell önvizsgálatot tartanunk,
hogy mint Isten elhívott népe megtettünk-e mindent Isten országa jó
hírének továbbadása és földi hazánk
gyógyulása érdekében. Mielőtt tehát
az egyházunkban történő lelki és
szervezeti eseményekről adnék
számot, tekintsük át röviden az országunkban bekövetkezett változásokat, amelyek hatással voltak közösségünk életére is! Az elmúlt esztendőben több sorsdöntő kérdés
került a parlament elé, amely bennünket, baptistákat is érint.
Az új magyar alaptörvény elfogadása, amely az 1949-ben szovjet/orosz megszállás alatt keletkezett, majd 1990-ben ideiglenesen
módosított alkotmány helyébe lépett,
igen heves indulatokat váltott ki hazánkban éppúgy, mint külföldön.
Függetlenül attól, hogy a magyar
politikai palettának melyik oldalán
álljunk is, nézzük meg közelebbről,

hogy valójában mi
válthatta ki ezeket a
vitákat! Túl azon,
hogy a törvényalkotók munkájában és a
törvényhozás módjában nem egy jogosan kifogásolható és
korrigálandó hiba
történt, az alapproblémát én a következőkben látom.
Évezredes
keresztyén értékek védelme: A már azóta
hatályba lépett alaptörvényünk olyan
alapvető emberi értékeket kíván ismét védelmébe venni, amelyeket
szekularizált és új pogány nézeteket
valló kortársaink közül ma sokan
megkérdőjeleznek és hatályon kívül
szeretnének helyezni. Mik ezek?
Például az, hogy az alapokmány Isten nevével, illetve nemzeti imádságunk első sorával kezdődik: „Isten,
áldd meg a magyart!” Vagy az a mondat, hogy: „Elismerjük a kereszténység
nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük
országunk különböző vallási hagyományait. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. A velünk élő nemzetiségek a magyar
politikai közösség részei és államalkotó
tényezők.”
Isten nevének említése és a keresztyén értékekre való utalás egyeseket valóban zavar hazánkban és
az ezt ugyancsak elutasító EU bizonyos köreiben. Nem hiszem, hogy
Isten nevének említése vagy a keresztyén értékek törvénybe iktatása
országunk közállapotát és erkölcsi
nívóját egy csapásra megváltoztatná
és hazánkat keresztyén állammá
tenné. Ebben azért nem is hiszünk,
mert hatalmi szóval ezt még sehol
sem lehetett megvalósítani úgy,
hogy a bibliai értékek ne sérültek
volna. Ennek ellenére mégis üzenetértéke van ezeknek a mondatoknak alaptörvényünkben, amivel
mint Istenben hívő emberek mindenképpen egyetérthetünk. Jusson
eszünkbe a Biblia üzenete: „Boldog
az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a
nép, amelyet örökségül választott.”
(Zsolt 33,12) (Folytatjuk)
Dr. Mészáros Kálmán
lelkipásztor

(Folytatás az előző oldalról)
– Ah! Ilyenféle módon még soha
nem láttam a dolgokat – válaszolta
a bankár meglepett hangon. – Persze természetes, hogy nem vagyok
abban a helyzetben, hogy megszabjam a feltételeket. Az Istennek van
joga erre egyes-egyedül.
– És te ugyanakkor kidolgoztad
a saját tervedet, elfelejtve, hogy a rászorult nem szab meg semmit, ehelyett csak elfogad. És mind ez ideig,
az Isten, a nagy bankár, szabadulást
ajánlott fel neked az ő tervei szerint.
Vajon képes vagy-e elvetni a saját
tervedet, és elfogadni az övét? Kész
vagy-e engedelmeskedni az Istennek és az ő terveinek?
– Ha Isten is úgy akarja, akkor
engedelmeskedem! – válaszolta a
megalázkodott bankár, amint a világosság kigyulladt a szívében.
Barátom, te mit szólsz ehhez?
Vajon neked is saját magad készítette utad van? Sokan vannak, akik ezt
teszik.
Oswald Smith

Gondolatok a csendrõl
A csönd nem más, mint az Isten
lehelete. Isten szava a szív csendjében teremtődik meg. A csend nem
jeges űr, hanem a csönd mélyén
megélt istentapasztalat. És ez nem
tárja föl azonnal a titkát. Minél nagyobb a csönd, annál intenzívebb az
isteni jelenlét. A csendtűrő képességed jól jelzi, hogy a lelki érettség melyik fokán állsz. Mi, emberi lények,
az idő és a tér foglyai vagyunk; de
az Ige csendjében helyet foglalhatunk az Úr terített asztalánál. A benső csend ráhagyatkozás és figyelem,
egyazon madár két szárnya. A
csend és a szeretet két testvér. Hiszen ha szeretsz valakit, ahhoz már
szavak sem kellenek! Aki a csöndet
akarja, annak akarnia kell a csöndhöz vezető eszközöket is. Ha föladjuk a csendet, akkor valami hitvány
dolognak készítünk helyet. Aki beleágyazódik a földi létbe, aki ezt a
világot tekinti otthonának, aki ezer
szállal kötődik hozzá – az nem nyer
bebocsátást a Csend misztériumába.
A külső világunkat jobban ismerjük,
mint a bensőnket. Holott hihetetlen
lehetőségek és csodák rejlenek a
benső csendben... Csak rajtad áll,
hogy megismerd ezeket...
Akarod-e? Mondd, akarod-e?
Leleszi Balázs Károly
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Élõben
jelentkezünk!
Magányod szent
Akár egyedül élsz, akár párkapcsolatban vagy a legnépesebb családban, legyen valahol egy hely, ami
csak a tiéd! Teremts időt arra, hogy
mindennap legalább egyszer találkozz magaddal! Nem könnyű. Nem
csak a rohanás miatt. Hanem mert
nem neveltek rá, hogy a magányod:
szent. Rendszerint menekülünk magunktól. Ha máshogy nem, bámuljuk a televíziót, vagy hosszan időzünk olyan emberek között, akikhez
nincs sok közünk. Sajnos egy olyan
társadalomban nőttünk fel, mely
nem tud az önismeretről, nem tud a
csendről, a benső nyugalomról –
nem is tudja, mi az, hogy „belül”.
Így aztán nem tanít meg arra, hogy
a legjobb barátod te magad vagy, és
ezért – figyeld meg! – szüntelenül
menekülőben vagy.
Ha valaki először leül elmélkedni, mindene viszketni kezd, és azonnal száz és ezer fontosabb dolga
akad, de tudd: a jó párkapcsolat titka a jó magány. A jó családi élet titka
sem a szüntelen zűrzavar, hanem az
a tapintat, amelyben tisztelik egymás magányos perceit. Csak az nem
gázol bele a másik életébe, aki önmagával rendben van. Csak az tud
másokkal élni, aki önmagával is
tud. A magányod: szent.
(M. P.)

Pályázati felhívás
A Vasárnapi Iskolai Bizottság
(VIB) kéri a gyülekezetek gyermekmunkásait, hogy az ez évi
táborozások, napközis hetek
szervezéséhez szükséges anyagiak kiegészítésére nyújtsanak be
pályázatot! További információk
és az űrlap a VIB honlapján érhető
el (www.vib.baptist.hu). A beküldési határidő 2012. június 8.
Dr. Kovács Éva

2012. május 13.

Jövõbe zárt félelem
Rossz hírekkel van tele a média, arról beszélnek a munkatársaink és az ismerőseink is. Szinte hetente emelkedik
a benzin ára, és sikkasztanak bizonyos
vezetők. A tudósok egyik része a globális felmelegedés miatt kongatja a
vészharangot, míg a másik fele a föld
lehűlése miatt aggódik. Kiderült az is,
hogy a föld már gyorsabban forog,
mint korábban. Izrael és Irán között is
bármelyik percben kirobbanhat a háború. A titkos vegyi fegyverek bevetésre várnak, amelyeknek a pusztítását el
sem tudjuk képzelni.
Az utolsó időben elégedetlenek, lázadók lesznek a nemzetek – olvashatjuk a Bibliában. Ez mára már a valóság.
Érezhetően növekszik a pesszimizmus, a reménytelenség és az erkölcstelenség. Sok emberben olyan harag, félelem és reménytelenség van, hogy képes akár pár száz forintért is ölni. A
karrierért sokan szinte bármit megtesznek. Nem számít nekik az sem,
hogy kin kell ezért átgázolniuk. Az
emberek magukat szeretők lettek. Sokan állandóan jutalmazzák magukat,
és az élvezeteknek élnek. Az életfilozófiájuk az, hogy együnk-igyunk, holnap
úgyis meghalunk. Minden jót csak maguknak akarnak. Az ilyen emberek
nem akarnak megházasodni, és gyermeket sem vállalnak. Így nem csoda,
ha a legfrissebb statisztikák szerint
évente egy kisvárosnyi emberrel csökken Magyarország lakossága. És ott
vannak a szülők ellen lázadó fiatalok
is. Csak néhányat említve a naponta elhangzó hírekből. Nem csoda, ha olyan
sokan kétségbeesnek és félni kezdenek. Mi keresztyének is láthatjuk, itt az
ideje, hogy felébredjünk. Amikor a hajó közeledik a part felé, akkor a kapitánynak nagy odafigyeléssel kell a zátonyok között kormányoznia. Így kell
tennünk nekünk is az életünkkel! A jeleket figyelve elmondhatjuk, hogy az
utolsó időkben élünk. Ilyenkor nehéz
eligazodni, főleg akkor, ha valaki nem
ismeri vagy nem használja az igazi
iránytűt, a Bibliát. Isten igéje nélkül
ugyanis hamar zátonyra fut az emberek élete.
Legyünk úrrá rajta!
Lehet, hogy az aggodalmaskodás
minket is megkörnyékezett, de ne engedjük, hogy a félelem – amely lebénítja és passzívvá teszi az embereket – úrrá legyen rajtunk! Ebben az időben álljunk még szilárdabban a kősziklán, és
kapaszkodjunk még inkább Jézus
Krisztusba, hogy el ne sodortassunk! A
rossz hírek és a nehézségek minket is

elérnek, de ilyenkor ne engedjük meg,
hogy a félelem eluralkodjon rajtunk!
Adjuk át azokat Istennek! Ezt úgy tehetjük meg, ha Istenre bízzuk magunkat. Keressük először Isten országát és
az ő igazságait! Míg mi ezt tesszük, ő
gondoskodik rólunk. Ha a réti virágokról és a madarakról is gondot visel,
akkor hogyne tenné ezt meg velünk is.
Az Úr ismeri a szükségeinket, és be is
tölti azokat. Isten nem hazudik, nem
hagy cserben, és nem felejti el a nekünk tett ígéreteit. Álljunk rá hittel az
ígéreteire, és ragadjuk meg azokat két
kézzel! A hit nagyobb, mint a félelem,
és amikor hiszünk az ígéretekben, akkor eltűnik a félelem. Ha elfáradunk, ő
felemel, és így visz ki minket még a lehetetlen helyzetekből is.
Drága testvérem! Ne a fizikai szemednek higgyél, amely úton-útfélen
nyomorúságot, nehézséget és kilátástalanságot lát! Neked ott van Isten, aki
több mint kétezer éve mindent megcselekedett, amit megígért. Hidd el,
hogy rólad sem feledkezett meg! Isten
ura a jelennek és a jövőnek is. Nehéz
helyzetedben csodálatos szabadulást
készít neked, és megáld téged minden
egyes nap.
Durkó Anett

Válóháló Tábor
A Válóháló
misszió nyári
tábort szervez
július 30. és augusztus 4. között Gödöllőn a
Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos házban. A
tábor témája: Milyennek lát Isten?
Milyennek látom Istent? Részvételi díj: 22 000–30 000 Ft. Jelentkezés Fodor Tímeánál (fodor.thimcsi@gmail.com, 70/342-6800).
www.valohalo.hu
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Gyémántmenyegzõk

 A kispesti gyülekezet Márku
Sándor és Márku Sándorné Ilonka
hatvanadik házassági évfordulóját
ünnepelte március 18-án. Sinka Csaba lelkipásztor igeverssel – 1Kor
13,8 – köszöntötte, Kovács Pál gyülekezetvezető pedig egy könyvvel
ajándékozta meg testvéreinket. A
családtagok közül Müllerné Márku
Éva, Kovács Károly és Kovács László
részéről hangzottak el köszöntő
szavak.
A Márku házaspár is hálát adott
Isten gondviseléséért, a gyülekezet
imatámogatásáért, a szeretetért, a
családért, gyermekekért, unokákért.
Sanyi bácsi és Ilonka néni szolgálatkészsége és hűsége példa a
gyülekezet számára is. Életükre Isten gazdag áldását kívánjuk!
„Hálát adunk Istennek, a mi
Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk...” (Kol 1,3)
 A kiskőrösi gyülekezet istentisztelete megható megemlékezéssel kezdődött április első vasárnapján. Boros
Dávid lelkipásztor köszöntötte Hajas
Miklós testvért és kedves feleségét, Hajas Miklósné Sütő Eszter testvérnőt 60.
házassági évfordulójuk alkalmából.
Hajas testvérék a Szilágy megyei
Krasznán kezdték közös életüket, és
folytatták az Úr szolgálatát immár közösen. Miklós bácsi zenei talentumát
hasznosítva több fúvószenekart és
énekkart alakított, betanított és vezényelt. Természetesen gyülekezeti elöljáró és presbiteri tisztében igei szolgálatokat is végzett rendszeresen. Áldott
15 éves szolgálati időt töltöttek az Aradi II. számú gyülekezetben, majd kö-

zel tíz éve gyermekeik után az óhazába költöztek és a kiskőrösi gyülekezetbe épültek be, melynek ma is aktív
szolgáló tagjai.
Házasságukat az Úr 6 gyermekkel,
22 unokával és 32 dédunokával áldotta meg.
Életükre és házasságukra visszatekintve mindig a 23. zsoltár jó pásztort
dicsőítő szavai jutnak eszükbe.

H I R D E T É S E K
 Nyaralásra alkalmas kis ház
nagy udvarral, sátorozási lehetőséggel a Duna-parton olcsón kiadó
Esztergom–Visegrád között. Víz,
villany és fűtés van. Elérhetőség: 06
20 770 53 70.
 Kiadó lakás Budapest VI., Bajza u.-ban, egyszobás, komfortos,
frissen festett kis lakás alacsony rezsivel, kiváló közlekedés mellett
(Nyugati pu., Oktogon, Hősök tere
közelében), 35 ezer Ft + rezsiért, bútorozva vagy üresen, hosszú távra
bérbe adó. 30/636-2789.
 Kiadó lakás Budapest IV.
kerületében, egy X. emeleti lakásban 1 szoba kiadó konyha- és
fürdőszoba-használattal keresztyén
nő részére. Csak rezsiköltséget kell
fizetni.
 Eladó házak Bekölcén több
családi ház eladó. Hívő testvérek
jelentkezését várjuk. Érdeklődni
lehet: +36-20/886-0262.
 Eladó ház Bekölcén kétszintes,
összkomfortos, háromszobás, bútorozott családi ház eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érdeklődni lehet: +3620/886-0262.

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
ALBERTIRSA: Jenei Istvánné
Erős Mária 84 évesen, az adventi
időszakban váratlanul, de felkészülve tért Teremtő Urához. 69 évig volt
a gyülekezet tagja, csendes, imádkozó, jótevő lélek. 2011. december 15én unokaveje, dr. Mészáros Kálmán és
Tenkely Béla lelkipásztorok búcsúztatták. „...az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött... s testemben látom
meg az Istent.” (Jób 19,25–26)
BEREKBÖSZÖRMÉNY: Méhes
Gyuláné (Bonnár Magda) testvérünk temetése április 7-én, nagyszombaton volt, 83 éves korában
költözött a mennyei honba 63 évi
házasság után. Szívügye volt az
imaház szépítése, rendben tartása.
2007-ben agyvérzés következtében
lebénult és tolószékbe kényszerült.
Betegségét türelemmel hordozta.
Földi élete április 3-án zárult le.
KOMLÓ:
Kübler
József
(1940–2012) testvérünk temetése
nagypénteken volt. A nemes harcot
megharcolta – hirdette Gerzsenyi
Sándor testvér az igét a nagy számú
hallgatóság előtt. Fájdalmakkal,
szenvedésekkel teli hosszú betegségét példás türelemmel viselte. Korábban karvezetőként, majd haláláig elöljáróként szolgált a komlói
gyülekezetben.
SOLTVADKERT: Binkl Ferencné Lehoczki Mária testvérnőnket 91 éves korában hívta el a
földi létből mennyei Atyánk. Temetésén, 2012. március 13-án Kelédi Géza lelkipásztor szolgált vigasztaló igével: „Csendesedjetek el,
és tudjátok meg, hogy én vagyok az
Isten!” (Zsolt 46,11) A gyülekezet
testvérisége pedig az énekszolgálatot végezte.
TUZSÉR: Április 21-én nagy
részvét mellett kísértük utolsó földi
útjára Révész Lajosné (Bordás Irén)
testvérnőt, aki életének 73 évéből
több mint 56 évet töltött hűségesen
gyülekezetünk közösségében. A
vigasztalás igehirdetése a Zsolt
73,25–26.28 alapján hangzott, a sírnál Tömöri Gábor rokon lelkipásztor
szólt a 2Tim 4,6–8 alapján. Az igazak
emlékezete legyen példa előttünk!
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Hírek a nagyvilágból
1. Az Egyesült Nemzetek statisztikája szerint a világ HIV-fertőzötteinek száma 2010 végéig mérséklődött. Változatlanul Afrikában van a
legtöbb fertőzött, de nincs olyan
földrész, ahol ne lennének. Hálásak
lehetünk Istennek, hogy a könnyelmű szexuális kalandozások halálos
fenyegetése kisebb mértékű. Az új
fertőzöttek száma 21%-kal mérséklődött.
2. Nyugdíjba vonult Jörg
Swoboda, a diákéveiben Magyarországon járt egykori vendégünk, később evangélista, énekes, rímfaragó,
akit az egykor Bukowban működő
szemináriumi oktatók közül a német egyesülés után a hamburgi teológia átvett. Élete 65 évéből (szül.:
Berlin, 1947. január 5.), áldott és termékeny éveit az evangelizációnak
szentelte, és bizonyára továbbra is
ezt a szent célt szolgálja.
3. Berlinben ünnepelték 2012.
március 7-én a Bétel Diakóniai Intézmény (Diakoniewerk Bethel e.
V.) alapításának 125-ik évfordulóját.
A szolgálat kórházi betegellátó, rehabilitációs és különféle segélyező
intézményeiben 1700 alkalmazottat
foglalkoztatnak. Közli: Szebeni Olivér

Fontos napok
 1622. május 1. 390 éve Bethlen
Gábor Erdélyben „megtűrt szektáknak” nevezi az anabaptistákat, ennek ellenére az alvinci telepükhöz
mezőket, szőlőket csatol, és a birtokrészeket mentesíti az adóktól.
 1842. május 5–8. 170 éve volt a
nagy hamburgi tűzvész. A várost
Rottmayer János és más magyar
iparoslegények segítették helyreállítani. Idősebb Rottmayer János alapította az első pest-budai gyülekezetet.
 1912. május 28. 100 éve született Almási Károly Budapesten. 1948ban Tompán felavatták, majd Bagamérban, Kiskunhalason, végül
Bogyiszlón volt lelkipásztori szolgálatban. Első volt azok közül, akiket
az Állami Egyházügyi Hivatal kiállított a bagaméri gyülekezet szolgálatából. Hazatért Kiskunhalasra, és
1957 végén a gyülekezet újra szolgálatba állította.
Összeállította:
Szebeni Olivér

2012. május 13.

Dunántúl újonnan avatott lelkimunkása
Petrik Péter

Zircen, a Bakony fővárosában ünnepi istentisztelet keretében avattuk
fel a baptista gyülekezet első presbiterét, Petrik Péter testvért. A zirci baptista misszió még Háló Gyula lelkipásztorsága idején indult a csetényi
gyülekezet missziójaként. A kis gyülekezetnek azóta önálló imaterme
van a város központjában, a Petőfi
utcában. Az ünnepi alkalomra mégis
a városi képtárban került sor, hiszen
a vendégekkel együtt már kicsinek
bizonyult a belvárosi kis imaterem.
A körzetnek most nincs lelkipásztora, így még nagyobb jelentőséggel
bírt, hogy a gyülekezet alkalmas személyt talált Petrik testvérben, aki
már eddigi munkájával is bizonyította elhívatottságát a lelki munkára.
Az április 15-én megtartott avató
istentiszteletet Boncz Zoltán pápai lelkipásztor, a körzet ügyintézője nyitotta meg imádsággal, majd a vezetői
szolgálatról tartott igehirdetést és tanítást Varga László Ottó, az egyházkerület elnöke. Az avatás megszentelt
perceit Marosi Nagy Lajos testvér, a
Presbiteri Tanács elnöke vezette. A
fogadalomtétel ünnepélyes pillanataiba bekapcsolódott az új presbiter felesége, Petrikné Sáfrány Judit is, aki
vállalta férje lelki munkájának támogatását.
Az avató imádságokat Marosi
Nagy Lajos, Varga László Ottó, Bódis
László, Hegedűs Attila és Boncz Zoltán
testvérek mondták, majd az avatóbizottság elnöke a magyarországi baptista egyház presbiterei között üdvözölte a Dunántúl újonnan avatott
presbiterét. Ezt követően Petrik Péter testvér rövid székfoglaló beszédben szólt a gyülekezethez, jelezve,
hogy vezetői szolgálata során előnyben részesíti majd az őszinte beszédet, ugyanakkor Krisztusra figyelve
a gyülekezet tagjainak szolgálatában

kíván állni (Mt
20,26).
Számosan köszöntötték az új
presbitert és feleségét.
Kapitány
Barnabás és Horváth Miklós a gyülekezet nevében,
Hegedűs Attila a
Presbiteri Tanács
nevében,
Jakab
Emil a csetényi
gyülekezet nevében mondta el köszöntését. Petrikné Sáfrány Juditot Kapitány Barnabásné Zsuzsa és Hegedűs Attiláné
Enikő köszöntötte. Az avatóünnepségen felszólalt a zirci pünkösdi lelkipásztor, Bódis László volt lelkipásztor és Petrik Ádámné, az avatott
édesanyja is.
A zirci baptisták ünnepi délutánja
az imaházban megtartott szeretetvendégséggel zárult. Legyen Isten áldása Petrik testvérnek a zirci baptista
misszióban végzendő szolgálatán!
Marosi Nagy Lajos

Ökumenikus lelkészi
missziói konferencia
Felhívjuk a az érdeklődők szíves
figyelmét, hogy idén is megrendezzük a MEÖT lelkészi missziói konferenciáját 2012. június 25–29. (hétfő
vacsorától péntek ebédig) a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus
Oktatási Központban. A konferencia témája: Evangelizáció ma. A
részvételi hozzájárulás a teljes konferenciai időre 13 000 Ft/fő. Jelentkezni lehet a MEÖT honlapján található jelentkezési lapon, a 371-2690
telefonszámon 9–16 óra, pénteken
9–14 óra között, vagy az
admin@meot.hu e-mail címen,
utóbbi esetben e-mailen küldünk
jelentkezési lapot. A kitöltött jelentkezési lapokat az Ökumenikus
Missziói Konferencia, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
címre kérjük visszaküldeni, vagy
faxon a 371-26-91-es faxszámra,
vagy az admin@meot.hu e-mail
címre. Jelentkezési határidő: 2012.
május 15.

