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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. május 20.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Imaóra édesanyáknak
Gyülekezetünkben minden harmadik vasárnap női imaórát tartunk.
Sok érdekes tanítást kapunk a Bibliából, és sok problémát hozunk együtt
az Úr elé. Ilyenkor megbeszéljük a beteg, rászoruló testvérek szükségleteit.
Mindig van jelentkező a sütő-főző, a
takarító szolgálatra, és van, aki elkíséri a szakrendelőbe a nehezen járó testvéreket. Szeretettel folyik ez a nem
mindig könnyű feladat. Isten áldása
van a szolgálatokon.
Nem túl régen más irányba terelődött a gondolatunk, és ebben két meghívott testvérnő vezetett minket. Ők is
gyermekes édesanyák, akik a szívükön viselik gyermekeik megtérését és
mindennapi tanulási, barátkozási
gondjait. Elmondták mennyi félelem,
aggódás kísérte az életüket az iskolakezdés előtt, és most is vannak megoldhatatlannak tűnő problémáik. Sokszor nem a saját gyermekeikkel van a
gond, hanem az iskolával, a tanárokkal, az iskolatársakkal. Ha barátkoznak valakivel, az is okozhat problémát, de ha nincs egyetlen barátjuk
sem, az is baj. Nagy kísértést jelent a
gyerekeknek a divat, a cigaretta kipróbálása, és a bulizás közbeni alkoholfogyasztás. Ha elmennek a társasági alkalomra, akkor az egész idő alatt
görcsben van a gyomruk, mert nagyon féltik őket, ha nem engedik el
gyermekeiket, kinézik, kicsúfolják,
esetleg bántják őket a többiek.
Az egyik előadó testvérnő, három
gyermek édesanyja mondta el bizonyságát arról, hogy találkozott az édesanyák közbenjáró imáját kezdeményező hívő édesanyákkal, és amióta Isten
kezébe tette le a gondjait, könnyebben
tud segíteni a gyerekeinek. Hiszen

Valljátok meg azért
egymásnak bûneiteket,
és imádkozzatok
egymásért, hogy meggyógyuljatok! Nagy az ereje
az igaz ember buzgó
könyörgésének.
(Jakab 5,16)

vannak gondok, amelyeket nem tudunk magunk megoldani. De jöhetünk az Úrhoz, és könyöröghetünk
szeretteinkért. Sőt felvállalhatjuk egymás terhét is azzal, hogy a testvérem
gyermekéért is imádkozom. Felírom
imalistámra gondolatban vagy valóságosan a mellettem ülő édesanya lelki
terhét is, a magaménak érezve könyörgök az ő gyermekéért is.
Ha többen hordozzuk a keresztet, egy kicsit könnyebben viselhető
a súlya.
Egy tanulságos példát mutattak be.
A négy jó barát történetével kapcsolatban egy gyékényszőnyeget tekertek
ki, és elképzeltük, hogy egy édesanya
el tudta volna-e vinni Jézushoz a beteg
fiát egyedül, vagy nem. És kettő? Amikor többen kimentek, és a szőnyeget
több oldalról körülfogták, láttuk, hogy
ilyen sokan már – akár a háztetőről is
– le tudnánk engedni gyermekünket
Jézus lába elé, hogy segítsen rajta, kigyógyítsa lelki betegségéből.
Az édesanyák közbenjáró imájára
egy külön imaórát jelöltünk ki, hetente egy alkalommal. Akinek gondja
van, aki szeretné, ha többen hordoznák imádságban gyermekük nevelésének nehézségeit, azok imádkoznak
együtt.
Az első imaórán megtanultuk,
hogy közeledjünk Istenhez a könyörgésünkkel. Először dicsőítettük Istent
a nekünk adományozott ezer csodáért, áldottuk jótéteményeiért, és magasztaltuk szeretetéért, amelyet Fiában jelentett ki számunkra. Igeversek
segítettek az imában, vezették a gondolatainkat a témánál maradni.
(Folytatás a következő oldalon)

CVI. ÉVF. 21. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: »Abbá, Atya!« Maga a Lélek tesz
bizonyságot a mi lelkünkkel együtt
arról, hogy valóban Isten gyermekei
vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor
örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt
szenvedünk, hogy vele együtt meg is
dicsőüljünk.” (Róm 8,15–17)
A HÉT GONDOLATA
Az új életet nyert hívők egyik
legcsodálatosabb megtapasztalása az a szent bizonyosság, amiben a Szentlélek maga részesít.
Ez nem tudaton kívüli eksztázis
vagy beteges önszuggerálás következménye, hanem a Szentlélek Isten bizonyságtétele. Semmihez sem hasonlítható az a bizonyosság, amit akkor kaptam,
mikor könnyek között, sírva, bűneimet bánva megvallottam azokat. Addig bárki próbálta volna
rám erőltetni, hogy én Isten
gyermeke vagyok, tudtam, hogy
ez nem valóság, mert az életem
tele volt rendezetlen bűnökkel.
Azóta bárki próbálná ezt meghazudtolni, alázattal vallhatom, Isten gyermeke vagyok, mert a lelkemben maga a harmadik isteni
személy tett erről bizonyságot.
Nincs okom a félelemre, ami rabságban tartott, mivel a Szentlélek
által a fiúságra kaptam ígéretet,
aminek következtében teremtőmet Atyámnak hívhatom. (Kiss
Zoltán)
A HÉT GYAKORLATA
Emlékeztesd magad újra és újra arra, hogy Isten gyermeke
vagy! Örülj neki és élj úgy!
A HÉT IMÁJA
Istenem, Atyám, köszönöm,
hogy gyermekeddé fogadtál, és
hogy ez teljes biztonságot ad életemnek. Ámen.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Május 20-án 17 órakor Hetényi
Attila tart előadást a zsoltárokról az
Újpesti Baptista Imaházban.
 Június 25–29-ig ökumenikus
lelkészi missziói konferenciát tartanak (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 3712690 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 20.
 Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a 2012. évi nyári Egyházzenei Tanfolyamra július 2-től
július 14-ig az Újpesti Baptista
Imaházba. Az idén folytatjuk az
eddigi kórus-karvezetés, ének, harmónium, orgona, gitár és kamarazene tanszakokat, továbbá új tanszakként meghirdetjük az első
hétre a fúvószenekari-karvezetés
oktatást. A jelentkezéseket június
10-ig várjuk Kovács István címeire:
1162 Budapest, Timur u. 79., vagy
istkov@freemail.hu, tel.: (06-1)
4090520 (este). Részletes információk és jelentkezési lapok a
www.baptist.hu internetcímen, a
Hírek és Letöltések rovatban is megtalálhatók.
 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. a taskovityne@gmail.com
e-mail címen.

2012. május 20.
Imaóra édesanyáknak – folytatás a címoldalról
Amikor egyenként imádkoztunk,
Nem volt könnyű elmondani egyakár többször is, sikerült teljesen ki- másnak a gyermekeink nevelési probkapcsolni az egész napi zajt, nyüzs- lémáját. Azt a szorongást és görcsöt
gést, fáradtságot.
kellett kibogozni, elengedni, ami edEzután a saját alkalmatlanságunk- dig bezárta a szívünket, elreteszelte a
kal foglalkoztunk, bűnbánatot tartot- hozzánk vezető ajtót. Nagy alázat keltunk, és az Úr elé hoztuk leterhelt, lett a vallomásokhoz.
megfáradt szívünket. Beláttuk, hogy
Az én gyermekeim már felnőttek,
mi is okai vagyunk gyermekeink bel- sőt nagyszülők, de mindig van olyan
ső harcának, nem jelentünk mindig probléma, amiért értük is kell imádkrisztusi biztonságot a számukra, és koznom. Teszem is, de ezen az imanem imádkozunk eleget értük. A ma- órán az egyik unokám volt a fő kögunk erőszakos nevelési módján aka- nyörgési témám. Nagyon nehéz időrunk megoldani sok kérdést, de látha- szakot élt át az utóbbi években, és
tó, hogy ez nem válik be. Bocsásson nagyon megviselte. Volt egy gondja,
meg nekünk, mert az ő türelmes, Istenhez fordult a megoldásért, de
gyermekszerető nevelését idegen nem úgy történtek a dolgok, ahogy
erőkkel akadályozzuk. Feltártuk szí- kérte. Most össze van zavarodva, vavünket az Úrnak, és könnyes szem- jon Isten mindenkit meghallgat, vagy
mel vallottuk be tévedésünket.
nem? Vajon Isten, ha igazán van, akkor miért nem segített?
Nem könnyű kérdések egy
kisgyermek számára. Imádkoznunk
kell érte, hogy visszataláljon az Atya
szeretetébe.
Az imaóránk utolsó része hálaadással telt, hiszen meg van írva,
hogy minden kérésünket hálaadással
hozzuk az Úr elé, mert alkalmas időben meghallgat bennünket.
Már eltelt néhány hét, és érdekes
Miután megüresítettük magunkat, megfigyeléseim vannak. Egészen
és az Úr elé helyeztük szívünket, el- másként fogok kezet azokkal az édeskezdtük a gyermekekért való könyör- anyákkal, akikkel imaközösségben
gést. Az imaóra elején elmondtuk vagyok. Nem kérdezek semmit, de isegymásnak, kiért szeretnénk imád- merem szívük legbenső óhaját. Mokozni, és mi a kérésünk vele kapcso- solygósabbá vált az arcuk, nyíltabbá a
latban. A gyermek nevét és a problé- tekintetük, mintha könnyebb lenne a
mát felírtuk egy úgynevezett imalap- vállukra szakadt teher.
ra, hogy otthon is, éjjel és nappal
Köszöntést küldünk azoknak a
előttünk lehessen az a szeretett gyer- gyerekeknek, akikért imádkozunk.
mek, problémájával együtt.
Lehet, hogy nem is tudják, mi ennek
Többször is körbe járt a kérés, mert az oka, de biztosan örülnek, hogy vaegyszerre nem is jutott eszünkbe min- laki gondol rájuk. Van olyan fiatal,
den imatéma. Egymás terhét is oda- akinek elmondtam, hogy segítek neki
vittük az Úr elé, mert akkorra már imámmal abban a kérdésben, ami
testvéreink gyermekeit is olyan szere- most nehéz neki. Azóta visszajelzett,
tettel kezeltük, hogy nagyon fontos hogy érzi az ima erejét, támaszt jelent
lett az értük mondott imádság.
az imám.
Itt jegyzem meg, hogy milyen széImádkozó édesanyák! Van, amikor
les körű volt az imatéma. Olyan fiata- már nem elég a tiszta ruha és a finom
lért is imádkoztunk, aki hívő, szolgá- vacsora, a testi gondoskodás. Olyan
latokat végez, szívesen, örömmel jár a démoni erőkkel küzdünk, amelyekkel
gyülekezetbe, kiválóan tanul, egész- nem bírunk el másként, csak könyörséges. Azt gondolnánk, mi a baj vele? géssel. Gyermekeinket, unokáinkat
De az aggódó édesanyának segíte- csak az Úr Jézus képes megtartani ebnünk kellett a gyermekéért való kö- ben a kísértésekkel teli világban.
nyörgésben. Az egyik édesanyát el- Küzdjünk értük lehetőségeink szehagyta a férje, és olyan lelki sokkot élt rint!
át a kisfia, hogy sem pszichológus,
Vigyük őket együttes erővel az Úr
sem az iskola nem tudja megoldani a elé! Tegyük le a kérdéseket elé! A töbgyermek gondját. De az Úrnak semmi bi már nem a mi dolgunk, majd ő
nem lehetetlen! Vigasztaltuk, és meg- meggyógyítja őket, testüket, lelküket,
fogadtuk, hogy segítünk neki imád- hogy együtt követhessük őt.
kozni egyetlen fiáért.
Frittmann Lászlóné
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Három nap, egy nehéz téma
XXII. TELEK-konferencia

Újra találkoztunk erdélyi szolgatársainkkal mi, tiszántúli lelkipásztorok és lelkimunkások. A
XXII. TELEK-konferenciára és szolgálati hétvégére került sor idén
március 9–11. között. A szokott
rendben zajlott a program. Pénteken mindannyian egy helyen, a
szilágysomlyói gyülekezet imaházában találkoztunk. Szombaton és
vasárnap két helyszínen folytatódott a konferencia. A bihari területen szolgálók Kiskerekiben találkoztak, a szilágyságban szolgálók
pedig Sarmaság településen gyűltek össze. Vasárnap a beosztás szerint szolgáltunk a gyülekezetekben, majd este egy-egy imaházban
zártuk közös istentisztelettel a konferenciát. Egyik ilyen alkalom
Értarcsán volt, a másik Szilágysomlyón.
A körülmények után a tartalomról.
Erdélyi testvéreinktől egy nehéz,
de nagyon aktuális témát kaptunk,
hogy abban tartsunk előadást, elindítva ezzel építő beszélgetéseket. A
téma pontos címe ez volt: A nonkonformizmus (Eszt 3,8; Zsid 2,1)
és a szekularizáció
(Róm
12,2;
1Jn
2,15–17) megnyilvánulása és következményei a magyar
baptista gyülekezetek életében. A témát
megosztva
Füstös
Gyula testvér és
Steiner József testvér
szolgált felénk a
pénteki alkalmon.
Mindketten mélyreható tanulmányozást
bizonyító üzenettel

mondták el tanításukat. Ezután
többen szót kapva közölték gondolataikat, tették fel kérdéseiket, melyek alapján folytathattuk szombaton a téma megbeszélését.
Én a Kiskerekiben zajlott alkalomról szólhatok. Egy igen aktív,
sok személyes kérdést és hasznos
gondolatot felsorakoztató beszélgetésünk volt. Fontos kérdések,
őszintén elmondott megtapasztalások, jó bibliai összefüggések kerültek elő, melyek alapján fokozódott
bennünk annak a kettősségnek a ténye, amit a Bibliában is olvasunk:
az emberek megnyeréséért mindenkinek mindenné kell lenni,
ugyanakkor ne szabjuk magunkat
ahhoz a világhoz, ahol ezek az emberek élnek. Ezt a nehéz küldetést
Jézus példáját követve tudjuk megvalósítani.
Most is úgy tudok visszatekinteni arra a hétvégére, hogy áldást
jelentett szolgatársi körben beszélgetni, a gyülekezetekben szolgálni.
Isten kegyelméből folytatódjon ez a
találkozás!
Takács Zoltán
a mátészalkai körzet lelkipásztora

IX. KELEK - Kétegyháza
2012. április 21-én, néhány év kimaradás után, ismételten megrendezésre került a KELEK (Körösvidék-Erdély
Lelkipásztori
és
Evangelizációs Konferencia), immár
9. alkalommal. A KELEK 2007-től
ritkábban, évente csupán egy alkalommal vagy egyszer sem volt megtartva, de ismét szeretnénk azt terv
szerint évente kétszer megrendezni,
tavasszal és ősszel, felváltva határon
innen és határon túl.
Ez alkalommal a KELEK-en 15
lelkipásztor volt együtt Kétegyházán, ahol egy rövid áhítat után Mike
József testvér, belényesi lelkipásztor
előadását, Az éneklés szolgálata a gyülekezeti istentiszteleteinken címmel,
hallgathattuk meg. A finom ebéd
közben jó, kapcsolatépítő beszélgetések alakultak ki, a délutáni időszakban pedig tovább tárgyaltuk a
délelőtti előadás témáját, választ keresve kérdéseinkre és megosztva
egymással észrevételeinket.
Vasárnap erdélyi testvéreink a
Körös-vidék különböző gyülekezeteiben szolgáltak.

A képen szereplő lelkipásztorok balról jobbra, első sor: Bányai János, Elekes
József, János Levente, Borzási Csaba,
Nagy Mihály, Kiss Tibor Péter, Kovács
Gyula, Katona János; második sor: Majnár Zsolt, Papp Dezső, Mike József,
Szűcs Benjámin Ottó, T. Beke László,
Papp József és Matuz József

Apostoli tanács
„A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást
teljes bölcsességgel, és intsétek egymást
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben
az Istennek! Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében
tegyétek, hálát adva az Atya Istennek
őáltala!” (Kol 3,16–17)
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Könyvajánló
Miklya Luzsányi Mónika
Macskaút
Csupa
meglepetés
ez a könyv.
Először is
a Macskaútról (hogy stílszerű legyek)
rövid úton
kiderült,
hogy nem a
macskákról
szól. Másodszor újra átélhettem, hogy léteznek olyan gyerekkönyvek, amelyek lebilincselik a
többi korosztályt, még a felnőtteket
is. Harmadszor csodálkozva bizonyosodtam meg arról, hogy ezt a remekművet nem Monica M. Lusany
írta, hanem egy magyarnak született, Magyarországon is maradt, ma
is itt élő ötgyerekes anyuka, ami
azért – valljuk be – elég megdöbbentő és egyben csodálatos! Negyedszer,
vajon hol történnek a kalandok? Itt a
mi kis hazánkban, ráadásul a Vár
környékén, és magyar szereplőkkel,
utcanevekkel, magyar buszokkal,
ismerős környezettel! Végre! Azazhogy a kalandok tulajdonképpen
Aszisziben történnek, ahonnét rejtélyes módon eltűnt Lazarénus király,
és vele együtt a királyné mosolya...
Hogy hogy jönnek ide a macskák?
Ó, hát, ezt nem lenne szabad elárulnom, de voltaképp csak egy macska
jelenik meg, és megsúghatom, hogy
nem is minden macska, ami annak
látszik... Senki ne várja tőlem, hogy
beavatom az olvasót a tartalomba,
küzdje végig ki-ki magát a macskaúton! De – épp a küzdés miatt – azt
azért elárulhatom, hogy lovagregényről van szó. Persze nem olyan
igaziról – hiszen itt játszódik minden a szemünk előtt a mi saját korunkban –, hanem olyan igaziról,
ami igazibb az igazinál. Elismerem,
hogy ez nehezen követhető, de igaz!
Kinek ajánlom? Gyerekeknek (nehéz sorsúaknak pláne), kamaszoknak, (pót)apukáknak-anyukáknak,
művészeknek és számítógép-kedvelőknek is, meg azoknak, akik élvezik a szójátékokat! Hol kapható? A
Harmat adta ki az ünnepi könyvhétre, így náluk, és minden webes
vagy valós könyvesboltban, ahol az
ő könyveik.
Szommer Hajnalka

2012. május 20.

Káros szenvedélyek – Munkamánia
„Hiába keltek korán és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában
is ad eleget.” (Zsolt 127,2)
Isten akarata, hogy dolgozzunk
(1Móz 2,15). Bátorító példát vehetünk a szorgalmas hangyáktól (Péld
6,6). Óvakodnunk kell a restségtől
testi és lelki értelemben (Zsid
6,11–12), de káros szenvedély a szakadatlan robotolás. Sokan nem
gondolják, akik éjt nappallá téve
dolgoznak, mennyit ártanak maguknak. Ezt nem csupán azért teszik, hogy több legyen a pénzük,
olykor azért, mert menekülnek a
munkába. Minden mástól elszakadva, köznapon és ünnepen, kora reggel és későn este dolgoznak. Senkivel szóba sem állnak. Amikor észreveszi a munkaszervezőjük, újabb
feladatokkal terheli őket. Nem fizeti a túlórát, mert nem tekinti másnak őket, mint egyszerű robotgépeknek. Ahogy újabban mondják:
„Hivatásból dolgozik, tehát nem
kell megfizetni.”
A szorgos munkás sajnos nem
kapja meg a méltó jutalmát. Érdekes, hogy az örökös robotolók elsősorban szellemi foglalkozásúak. A
lelkészt és az orvost például a hivatástudat motiválja, és mindkettő
feladata igen széles sávú. Jól igyekeznek dolgozni, mégis mindig lehet tőlük még többet követelni,
vagy valamiért számon kérni őket.
Egyeseknek közülük dúsan mérik a
honoráriumot, de másoknál előfordul, hogy a mindennapi kenyér vétele is gond, szülők, nagyszülők támogatására szorulnak. (Tapasztalat
alapján állított tény, és egyáltalán
nem tévedés!)
Isten szerint a munkavégzést pihenés, a heti munkát szünnap váltja. Igazi pihenés nem a léha mulatozás, vagy a köznapi fáradozást is
meghaladó újabb megerőltetés, hanem ünnepszentelés. Fontosnak
érezzük, hogy ebben a „megszentelő motivum” lényeges tényező. Isten szolgálata, dicsőítése mint
evangéliumi tartalom tölti ki az
ünnapnapot. Több ez részvételnél a
liturgiában, vagy bibliai események
tanulmányozásánál. A megtért ember az evangélium építő és nevelő
üzenetét találja áldásosnak elsősorban, és ezzel kívánja a pihenését
tölteni. Elmélyülést kíván és olyan
kapcsolatot egy magasabb rendű,
nem anyagi világgal, ahol érzi Isten

boldogító közelségét. Ha pedig elhanyagolná ezt bármilyen jövedelemszerzés végett, szellemi erőinek
újulásától fosztaná meg önmagát. A
munka ünnepszenteléssel nem robot, hanem alkotó tevékenység feletti öröm.
Jézus Krisztus látogatta a zsinagógákat, jelen volt az évi ünnepeken
a templomban. Nincs az életében arra példa, hogy inkább robotolni
ment volna a nevelőatyja műhelyébe, vagy haszonra spekulált volna.
A pihenőnapját jó cselekedetekre
használta: gyógyított, tanított, csodákat tett. Nem halmozott aranyat,
ezüstöt, nem szerzett birtokokat, és
nem élt palotákban. Az Olajfák hegyén elégedetten pihent egy csendes helyen, rövid álomra hajtva fejét talán egy fűcsomóra. Esetleg akkor is egész éjszaka imádkozott. A
Mester úgy három évet dolgozott,
és olyan világrendet alkotott, amitől álmodni sem lehet szebbet vagy
jobbat azóta sem.
Szebeni Olivér

A szorgalom nem
megszállottság
A munka megszállottjai sajnos
ma egyre többen vannak. Sokan napi 16 vagy akár 18 órát is dolgoznak.
Nincs magánélet, se családi.
Markus Thomzik, egy speciálisan
ezzel a problémakörrel foglalkozó
kutatóintézet vezetője a munka közbeni megállás, pihenés fontosságára
hívja fel a figyelmet. Ezt a meg-megállást mindenkinek szokássá kell
alakítania. Néhány gyakorlatias tanáccsal is szolgál:
A kávézás rossz szokássá is válhat. Amikor stresszesek vagyunk,
ne kávézzunk azonnal!
Sose együnk a munkaasztalunknál munka közben! Álljunk fel,
menjünk máshova enni!
Az aktív pihenések kiválasztásánál ne dőljünk be a divatoknak! Mi
magunk találjuk ki!
Ha munkánk beborítani látszik,
épp akkor vegyünk magunknak 10
perc nyugalmat, ahol teljesen egyedül lehetünk!
Gyakori szüneteket iktassunk
be, mint az iskolák, és este 6 után
semmiképp ne dolgozzunk!
(Forrás: hrportal.hu)
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A baptista misszió helyzete
a mai Magyarországon II. rész

A házasság és család intézményének fontossága: Ugyancsak
visszatetszést vált ki egyesekben
alaptörvényünknek az a mondata,
hogy „Magyarország védi a házasság
intézményét, mint férfi és nő között,
önkéntes elhatározás alapján létrejött
életközösséget, valamint a családot
mint a nemzet fennmaradásának
alapját. Magyarország támogatja a
gyermekvállalást. A családok védelmét...” Az Isten által egybeszerkesztett, egy nő és egy férfi élethosszig
tartó házassága (amely életszövetséget csak egyedül Isten oldhat fel az
egyik fél halálával), valamint a rendezett házassági kapcsolatban felnevekedhető utódok egészséges családmodellje ma egyesek számára túlhaladott és elvetendő létforma.
Azt mondják sokan manapság,
hogy a házasság intézménye válságban van. Nem a házasság van válságban, hanem maga az ember. Elszakadt Teremtőjétől, föllázadt törvényei
ellen, így minden kapcsolata zavarossá vált. Ma a legnagyobb sátáni támadás a házasságot és a családi életet éri.
Megdöbbentő, hogy hazánkban a
megkötött házasságok 61%-a válással
végződik. Sajnos ez a tendencia az
evangéliumi közösségeket, közöttük
a baptista gyülekezeteket sem kerüli
el. Valószínű, hogy nem az alaptörvény fogja ezt a tendenciát megváltoztatni, hanem Isten igéjének erre
vonatkozó határozott hirdetése, de
legalább a „hivatalos ideológia” nem
megy szembe a Biblia házassággal
kapcsolatos tanításával, mint ahogy
ezt korábban tette.
Isten igéje ezt mondja: „Ha az Úr
nem építi a házat, hiába fáradoznak az
építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába
vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán

és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az
Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony,
az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a
hős kezében a nyilak,
olyanok a serdülő ifjak.
Boldog az az ember, aki
ilyenekkel tölti meg a
tegzét... Feleséged olyan
házad belsejében, mint a
termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod
körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat.” (Zsolt 127;
128,3–4)
A magzatvédelem keresztyén kötelességünk: Vannak, akiket ez a
mondat háborít fel, hogy „az emberi
méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a
fogantatástól kezdve védelem illeti
meg.” Ismert tény, hogy 1956-tól napjainkig 6,5 millió magzatot gyilkoltak
meg magyar „anyák” méhében. Nem
csoda, hogy évente egy kisváros lakosságával (20 ezer fő) csökken Magyarország lakossága. Az elmúlt 30
esztendő alatt 700 ezerrel csökkent
Magyarország lakossága. Az elmúlt
esztendő gyászévként vonult be a
magyar történelembe, mert megcsonkított hazánk lakossága először zuhant a 10 milliós létszám alá. Örvendetes, hogy a házasság, a család, a
születendő gyermekek védelme, a
gyermekvállalási kedv adókedvezményekkel való serkentése jelenleg
prioritást élvez.
Mindenekfölött pedig Isten igéje
emlékeztessen bennünket arra, hogy
az életünk a fogantatás pillanatában
kezdődik, ezért arról csak ő rendelkezhet:
„Te alkottad veséimet, te formáltál
anyám méhében... Csontjaim nem voltak
rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem
volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva,
a napok is, amelyeket nekem szántál, bár
még egy sem volt meg belőlük...” (Zsolt
139,13–16)
(Folytatjuk)
Dr. Mészáros Kálmán
lelkipásztor

Könyvajánló
Imriné Erdei Ildikó
Alapozás
Segítség egyéni és kiscsoportos bibliatanulmányozáshoz
(Segítség Köve Alapítvány,
1450 Ft)
Tíz
év
bibliatanítói
tapasztalatát
és protestáns
teológiai
képzését sűrítette kötetbe Imriné Erdei Ildikó, aki
elsősorban
kiscsoportos
és
egyéni
bibliatanulmányozáshoz nyújt segítséget magánkiadásban megjelent kötetében.
A nem egészen két évtizede megtért
szerző a keresztyén hit megalapozásához elengedhetetlenül szükséges
bibliaismeret elsajátításához a 2007
óta működő Segítség Köve Alapítvány keretében szervezett előadásokkal járult hozzá. Hat főfejezetbe
csoportosította a legfontosabb kérdéseket, melyeket röviden, bibliai
idézetekkel alátámasztva magyaráz meg. Tulajdonképpen kezdő keresztyének számára forgatható kézikönyv készült, olyan témák kidolgozásával, mint a bűn, megváltás,
megtérés, újjászületés, hit, gyülekezeti élet.
„Újrakezdőként” ez a könyv segített szilárd alapokra helyezni a
hitemet. Tisztázott sok, a fejemben
kavargó homályos pontot. Segítségével mélyebbre ereszthettem gyökereimet, hogy többé ne hagyjam el
az Urat. Köszönet érte! (Szabó Tünde
HR-asszisztens)
18 évvel ezelőtt tértem meg.
Akkor még sajnos ilyen mély
alaptanítást nem kaptam, így az
Ige értelmezése nagyon nehéz
volt, sokszor meg sem értettem
vagy félreértettem. A részletes
alaptanítás által az Ige olvasása
érthető, személyesebb, élvezetesebb, gyönyörködtetőbb lett. (Vass
László fogaskerekű-szerelő)
Kezdő keresztyénként olvastam
a Bibliát, de az Alapozás végére már
értettem is. (Hati Tamás laboráns)
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Élõben
jelentkezünk!
Belsõ döntés
a bûn tekintetében
„Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test,
hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.”
(Róm 6,6) Vele együtt megfeszítve!
Elszántam-e már magamat arra,
hogy a bűnt igazán ki kell ölni belőlem? Sok idő eltelik, mire eljutunk erre a belső döntésre a bűnt illetően, de
életem nagy pillanata az, amikor elhatározom, hogy amint Jézus Krisztus meghalt a világ bűneiért, úgy kell
a bűnnek kihalnia belőlem. Nem
megfékezni, elnyomni vagy megakadályozni kell a bűnt, hanem keresztre feszíteni. Senki sem juttathat
el mást erre az elhatározásra. Lehet,
hogy komolyan meggyőződtünk
bűnösségünk felől, mégis arra van
szükségünk, hogy eljussunk erre a
döntésre, amit Pál itt követel. Szedd
össze magad, jusson időd az Istennel
való egyedüllétre, hozd meg ezt az
erkölcsi döntést, és mondd: „Uram,
azonosíts engem a te haláloddal egészen addig, amíg magam is tudom,
hogy velem együtt a bűn is halott
bennem!” Döntsd el, hogy a bűn
benned halálba legyen adva! Nem
valami isteni sejtésről van itt szó Pálnál, hanem mélyen gyökerező, határozott megtapasztalásról. Felkészültem-e arra, hogy a Szentlélek kutató
fénye mindaddig átvilágítson rajtam, míg már tudom, mit jelent a bűnös természet, vagyis az, ami Istennek bennem levő Lelke ellen tör? Ha
igen, beleegyezem-e Isten halálos ítéletébe, amit erre a bűnös természetre
is kimondott, hogy tudniillik teljesen
azonosuljon Jézus halálával? Beleéltem-e magam abba a dicsőséges előjogba, hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem, és nem marad bennem,
a testemben és véremben más, mint
Krisztus élete? „Krisztussal együtt
megfeszíttettem. Élek pedig többé nem
én, hanem él bennem a Krisztus.” (Gal
2,20)
Oswald Chambers

2012. május 20.

Pere: 25+
Kedves Barátom!
Idén ismét lehetőségünk lesz
együtt lenni egy teljes héten a gyönyörű környezetben fekvő Perén,
Észak-Magyarországon. Innen indult útra a már jól hangzó „25+” elnevezésű rendezvénysorozat, melyen már nagyon sokan találtak új
barátokra, illetve társra a sok év
alatt. Most szeretettel továbbítom a
25+ nyári tábor információit. Mindenkit várnak a szervezők.
Helyszín: 3853 Pere, Kossuth L.
u. 25.
Az időpont: 2012. június 25–29. (az
aktív tábor), de lehet hétvégére is
maradni.
Téma: Kapaszkodsz-e az előtted
lévő reménységbe? Avagy ki bátorítja az osztatlan szívűeket?
Alapige: „Hogy két változhatatlan
tény által, melyekre nézve lehetetlen,
hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda
menekültünk, hogy megragadjuk az
előttünk levő reménységet, mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpitnál.”
(Zsid 6,18–19)
Előadó: Szegedi Tivadar lelkipásztor.
Programterv (függ az időjárástól
és az érdeklődéstől): Aggteleki
cseppkőbarlang megtekintése, Tokaj
borvidék és környéke, Kishuta, Pálháza, Gönc, Kassa, Vizsoly, Boldogkőváralja, Hejce. Éjszakai fürdőzési
lehetőség a tapolcai barlangfürdőben. Helyben található, mindig
használható sportszoba (pingpong,
asztali foci), kerti medence, kézilabdapálya, kajakozás a Hernádon, horgászás, éjszakai túrázás községen
belül.
Ár: teljes ellátással 3300 Ft/nap.
A tábor pénteken este ér véget, de
igény esetén vasárnapig lehet maradni. A hétvégén szabad programokra, a helyi gyülekezet meglátogatására van lehetőség. (A hétvége
költsége teljes ellátással további 3300
Ft/napi díj ellenében.)
Fizetési lehetőségek: SZÉP-kártyát,
üdülési csekket elfogadunk. (Kérjük,
jelezzétek e-mailben, ha valamelyikkel szeretnétek fizetni.)
Rózsaszín csekken: dr. Basista
Vladimir, 3680 Encs, Jókai út 18. számra, vagy a következő számlaszámra:
10402726-27230619-00000000. A közleménybe kérjük, írjátok be, hogy 25+,
valamint hány éjszakát lesztek velünk.
Jelentkezési határidő: június 4. A
befogadóképességünk korlátozott,

és ezért jelentkezési sorrendben tudjuk fogadni a táborozókat.
Érkezés: hétfőn, június 25-én délelőtt, közös ebéddel kezdünk.
Érdeklődni lehet: dr. Basista Vladimir: +3670 33 46 477, huszonotplusz@gmail.com.
Remélem, hogy nyáron találkozunk. Ha bármilyen kérdésed van,
nyugodtan hívj minket vagy írj levelet. Áldjon meg az Úr!
Szeretettel a szervezők nevében:
Gulyásné Tóth Marika
Nyári táborozás a Zemplénihegységben
Ha még nem sikerült eldöntenetek, hogy hol fogtok táborozni a
gyülekezet gyermekeivel vagy fiataljaival – akkor gyertek a Hernád
völgyében lévő perei táborba!
Vannak még szabad hetek június
és augusztusban!
Érdeklődni lehet:
Cserés Attila, tel.: 0620-886-0373;
e-mail: cseresattila@gmail.com.

Könyvsiker lehet
az „új” Biblia?
A Protestáns Média Alapítvány megbízásából a Veritas Kiadó gondozásában megjelent szövegváltozat elkészítése több mint
tíz éven át tartott, és a munkában
neves teológusok, nyelvészek és
irodalmi szaktekintélyek is részt
vettek. A tudományos alaposságú
munka alapvető célja a magyar
nyelv fennmaradásában és alakulásában egyedülálló szerepet betöltő, első teljes, magyar nyelvű
Szentírás érthetőbbé tétele volt –
az eredeti veretes „Károli-stílus”
megtartása mellett. A kiadó elkötelezett szerepet vállalt az „új”
Biblia oktatásban való felhasználása, a fiatalok elérése terén, és
még e hónapban letölthetővé kívánja tenni az újonnan revideált
Károli-Biblia
androidos
és
iPhone-os változatát is.
A Veritas az „új” Biblia könynyebb értelmezhetőségétől, a mai
igényekhez igazodó megjelenéstől, valamint a modern eszközökben rejlő új felhasználási lehetőségektől a rendszeres bibliaolvasókon túl a fiatalok szélesebb körű
elérését is várja.
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AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
KARTAL: Tóth Lajos barátunktól február 28-án vettünk búcsút
életének 66. évében. Nem volt
gyülekezetünk tagja, de jó szolgálati
munkájáért köztiszteletben állt. A
gyászistentiszteleten az igei szolgálatokat Szlepák Lajos ny. lelkipásztor végezte, Eszes Zoltán lelkipásztor
imában kért vigasztalást a megszomorodott szívek számára.
– Lantos József barátunkat március 11-én kísértük utolsó földi
útján. Életének 74. évében érte a
hazahívó szó. Ő sem volt gyülekezetünk úrvacsorázó tagja, de
szolgáló szeretetével adott tanúságot hozzánk tartozásáról. A gyászoló családdal a gyülekezet is
elkísérte utolsó földi útján. Az igei
szolgálatokat Szlepák Lajos ny.
lelkipásztor végezte.

Egy ének története

MABAVISZ-ünnep Nyírmeggyesen
A nyírvidéki baptista gyülekezetek 2012. február 19-én ünnepelték a Magyar Baptisták Világszövetségének vasárnapját. Az ünnepi
istentiszteletre a helyi általános iskolában került sor. A kerület testvérisége mellett a községből is többen
érkeztek az alkalomra.
Pető András, a helyi gyülekezet
lelkipásztora többek között a következő igeverssel köszöntötte az
egybegyűlteket: „Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek!” (Zsolt 40,17)
Cserés Attila nyíregyházi lelkipásztor vezette az alkalmat. A két
külföldi vendég szolgálattevő közül először Nyúl Zoltán lelkipásztor
mutatta be a bácskossuthfalvi
(Szerbia) misszió alakulását egy képes beszámolóban, majd dr. Ondrei
Franka szolgált a Róma 8,11–12
alapján. A Szerbiai Baptista Szövetség elnöke a misszió és a Szentlélek
kapcsolatáról beszélt. Igehirdetésében hangsúlyozta, hogy nem Isten
adós nekünk, hanem mi vagyunk

adósok neki. Mindennap törleszthetjük az adósságunkat a misszió jó
cselekedeteivel. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy a gyülekezeten kívül
lévők felé is adósok vagyunk, ahogyan egymásért, lelki testvéreinkért is.
T. Beke László vendéglelkipásztor Jeremiás siralmai 3. részéből olvasott igéket és prédikált.
A nagyvarsányi és nyíregyházi
összevont énekkar mellett a kerületben lévő gyülekezetek szolgálata
gazdagította az ünnepi istentiszteletet. Az alkalom után szeretetvendégségre került sor.
Nyírmeggyesi Baptista Gyülekezet

H I R D E T É S E K
 Kiadó lakás Budapest IV.
kerületében, egy X. emeleti lakásban 1 szoba kiadó konyha- és
fürdőszoba-használattal keresztyén
nő részére. Csak rezsiköltséget kell
fizetni. Tel.: 06 20 770 5818.

A 19. század végén egy skóciai
nagyvárosban ébredési találkozót
tartottak. Egy részt vevő fiatal lány
aggódva gondolt elveszett lelkiállapotára. Hazatérve megkérdezte lelkipásztorát, hogyan mentheti meg a
lelkét. A lelkipásztor azt tanácsolta,
hogy olvassa a Bibliát és imádkozzon, akkor minden rendben lesz. A
lány – mivel írástudatlan volt – ezt
kérdezte a lelkipásztortól: Az Úr Jézus így is magához fogad engem,
hogy nem tudom olvasni a Bibliát?
Így lett a lány Krisztus követője, és
egy hölgy, aki hallotta a beszélgetést, írt a történet alapján egy himnuszt. A hölgy, Eliza H. Hamilton dalát azóta ezrek és ezrek éneklik Ira
David Sankey dallamával:
Hozzád kiáltok, Istenem, Segíts nagy
bűnínségemen,
Mentő karod nyújtsd ki nekem, Fogadj,
amint vagyok!
Fogadj, amint vagyok, Igen, amint vagyok!
Te Üdvözítőm vagy, Uram, Fogadj,
amint vagyok!
(behi)
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Bárcsak
meghallgatna
valaki!
Jób könyve 31. rész

2012. május 20.

Amire a természet tanít – Botanika a Bibliában

Cserjés laboda
(Atriplex halimus L.)

Minden utat ismer, s lát az Isten.
Veszedelem vár minden hitszegőre.
Ezt, ím, értem, s irányelv ez nékem,
s mégis vádak súlya alatt vérzem.
Nyomorultnak sirámait van-e
aki hallja s érti? – tört szívem, kérdi.
Hiszem, lát engem a Mindenható!
Vegye számba lépteimet, hamis
úton hogyha jártam, vagy ha csaltam.
Mérlegével mérje meg, hogy lássa:
gáncstalan és vétlen az ő szolgája.
Ha letértem volna az igaz útról,
és ha szívem buggyant vágyálmait
lábam pajkosan követte volna,
vagy ha ujjam lenyomata, mocska,
hites tanúként ellenem vallana,
bírája lennék kábult önmagamnak:
s akkor vetésem és ültetvényem
termése, legyen idegenek étke!
Ha szolgám és szolgálómnak igazát,
csak egyszer is elfordítottam volna,
az Ítélő előtt pironkodva,
s kegyre nem számítva állhatnék meg.
Mit érdemelnék, ha asztalomat
ételekkel rakva, csak magamnak
kedvezve teríttettem volna meg,
ha az árva s özvegy, ezt csak nézhette?
Takaró nélkül a szegény, ha fázott,
nálam magára gyapjúszőttest rántott.
Ha bármit elóvtam a szegénytől,
forduljon ki a vállam helyéből!
Ha csak azért gyűjtöttem aranyat,
hogy létemnek az legyen alapja;
ha napnak és holdnak hízelegve,
égfelé kezemmel csókot dobtam,
akkor Isten keze sújtson le – nyomban!
Nem kacagtam gyűlölőm elestén;
áldás helyett átkot sosem szólt a szám;
vendég előtt a sátram nyitva állt;
nem hagytam, hogy a jövevény az
utcán,
gyimgyomban vessen magának ágyást!
Ellenben most hallgatnék – számat
rágnám...
Mint hajnalt, várom Isten igazságát!
Nagy Ferenc

„Vadsóskát tépnek a bokrok mellett,
és rekettyegyökér a kenyerük.” (Jób 30,4)
A Bibliánkban vadsóskának vagy
keserű fűnek van fordítva. A héber
neve mallúach. A héber és a görög nevei nemcsak a növény sós ízére utalnak, hanem a gyakoriságát is jelzik a
sós pusztákon és sivatagokban. A nevek azonosításakor minden tekintetben a laboda cserjére utal.
A
Libatopfélék
családjába
(Chenopodiaceae) tartozik. A nemzetség a forró Aravah völgyben és a
Sínai-félszigeten tömegesen honos,
és a nílusi tamariskával társulva jellegzetes sivatagi növényzetet alkot.
A laboda nemzetség 300 fajból áll. A
szentföldön élő 10 labodafaj többsége
a homokos félsivatagok és puszták
növénye.
A. hastata L. – dárdás laboda: Magas szárával és dárdás leveleivel feltűnő, fénylő, szürkészöld sűrűséget
képez a mocsarakban.
A. rosea L. – rózsás laboda: Dús
lombú, vöröses szárú és levelű. Útszéli gyom.
A. stylosa Viv. – júdeai laboda:
Igen molyhos, változékony habitusú
cserje a júdeai pusztában.
A. tatarica L. – tatár laboda: Dúsan
elágazó, kopasz útszéli gyom.
Atriplex halimus L. – cserjés laboda: Évelő őshonos cserje, 1-2 m magas sűrűséget vagy magányos, nagy
bokrokat képez (1,5 m magas és 3 m
széles). Dél-Európa szikes pusztáin
honos. Sűrűn ágas cserje. A nagy tojásdad levele durván fogazott szélű,
húsos, apró fehéres pikkelyekkel borított, molyhosak, amitől ezüstös
vagy kékeszöld fényűek. Levelei ritka lombozatot képeznek. Zöldes fehér virágai nyár végén szabálytalan

alakú fürtökben nyílnak a hajtások végén.
A váltakozóan elálló,
rövid füzéreken alul a
termős, feljebb a porzós virágok ülnek. Az
apró, fénylő barna
magvakat rejtő kis
makkocskatermést két
hártyás, bőrszerű pikkelylevél burkolja.
A talmud utal a labodára, mely étel a
szegényeknek. Fiatal
levelei és rügyei az
éhínség idején emberi táplálékul
szolgáltak. Tápláló növény sok fehérjével, C-, A-, D-vitaminokat tartalmaz és ásványi anyagokban gazdag, például krómban. Takarmánynak termesztik, vagy szikes területek
élőhely-rekonstrukciójakor is alkalmazzák. A sós termőhelyeken nőtt labodákat elfogyasztó birkák húsa különleges ízt kap. A cserjés laboda még
sövénynek is nevelhető.
Jób az igazak gyakori igazságtalan megaláztatását panaszolja. A
megalázó és fájdalmas kereszt csak
akkor fogadható el és vállalható, ha
meg vagyok győződve természetfeletti értelméről és értékéről. Ezt állandóan tudatosítva erősítem bizalmamat, hitemet. Ha az Üdvözítő ezt találta megváltásunk legalkalmasabb
eszközének, én sem gondolkodhatok
másképpen a szegénységről, a kapott
kellemetlenségekről.
A laboda cserje élete azt szimbolizálja, hogy életünk, keserves, fárasztó időszakaiban is képesek lehetünk
az erény értékes húsos leveleit kifejleszteni.
Ifj. Fejér László

Isten megelégít
„Mindenki várakozva néz rád, és
te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden
útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja,
mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.”
(Zsolt 145,15–19)

