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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. június 10.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Pünkösdi fordulat: az egyház nem
önmagáért, hanem a világért van
Május 25-én Szegeden került sor az
ökumenikus lelkészkörök találkozójára. Az esemény az ország különböző
részein tevékenykedő, egymással baráti kapcsolatot ápoló lelkészkörök
egész napos eszmecseréje. A 2005 óta
évente megrendezett találkozó –
amelynek egyik fő célja mindig maga
a Krisztusban való, testvéri találkozás
– idei témája a keresztyének társadalmi felelőssége volt.

Az idei összejövetelen Gyulay Endre nyugalmazott püspök mondott köszöntőt. Felidézte gyermekkori emlékét, amikor az emberek még be sem
tették a lábukat egymás templomába,
hiába működött például szülővárosában, Battonyán nyolc felekezet. Pedig
fontos találkozni, beszélgetni: a találkozások során jutunk előbbre egymás
felé, a városunkért, a társadalomért,
hiszen küldetésünk van mindenki felé. Példát kell mutatnunk tiszta életünkkel, és közös feladatunk a misszió
a nem megkereszteltek felé.

CVI. ÉVF. 24. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„...ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki,
szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.” (Lk 1,74–75)

Balogh Barnabás, a találkozónak
otthont adó szegedi baptista közösség lelkipásztora szerkesztőségünknek elmondta, hogy a városban az
ökumenikus imahéten kívül sok
olyan alkalom van, amikor a felekezetek közösen tesznek valamit a városért. Ezek közül a legkiemelkedőbb a házasság hete. Hangsúlyozta, hogy a baptista egyház kezdettől
fogva nyitott volt az ökumenikus
kapcsolatokra, amelyek tágítják lehetőségeiket, és ők maguk is hozzá
tudják adni értékeiket a közös kezdeményezésekhez.
A délelőtt első előadója Kereskényi Sándor szegedi református lelkész volt, aki átgondolt, ugyanakkor
humorral fűszerezett módon fejtette
ki gondolatmenetét arról az evangéliumi hasonlatról, hogy „ti vagytok
a föld sója”. Hangsúlyozta, hogy a
só két elemből áll, és ennek a két
elemnek össze kell állnia ahhoz,
hogy ízt adó vegyület legyen belőle.
A felekezetek külön önmagukat ízesítik, ha összeállnak, ízt adnak a világnak.
(Folytatás a 175. oldalon)

Az ember akkor öregszik
meg, amikor a siránkozás
lép az álmok helyébe.
Oscar Cellini

A HÉT GONDOLATA
...különbség van a veszélyérzet
és az elhatalmasodó félelem között.
A félelem legyőzése azt jelenti, hogy
már nem a félelem határozza meg a
tetteit, így nem tudja gátolni vagy
teljesen tehetetlenné tenni az embert. (Háló Gyula)
A HÉT GYAKORLATA
Tegyünk különbséget valóságos
és alaptalan félelmeink között!
A HÉT IMÁJA
Uram, add bátorságos Lelkedet
belém!

Csopják Attila,
a középsõ barát
Elolvasandó: Lukács 11,5–8
Ma egy hosszú, eseménydús
életutat megjárt ember, Csopják Attila emlékét szeretnénk felidézni. Ha
szelleméhez is hívek akarunk maradni, akkor elsősorban a Bibliához
ragaszkodva kell ezt tennünk, másodsorban az ő puritán ízléséhez
igazodva.
A bibliai behatárolást jól ismerjük, bár nem mindig tartjuk be: „Ne
feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az
Isten igéjét hirdették nektek! Figyeljetek
életük végére, és kövessétek hitüket!”
(Zsid 13,7) E tanács hosszadalmas
kifejtése helyett most az idézet második felének Csia Lajostól származó
fordítása álljon itt némi magyarázatul: „Figyeljétek meg, hogy földi forgolódásukból milyen volt a kimenetelük, és
utánozzátok a hitüket!”
(Folytatás az utolsó oldalon)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Figyelem! Helyesbítés: Június
9-én 18 órakor jótékonysági hangverseny lesz a József Utcai Baptista
Imaházban a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium javára.
Műsoron Haydn: F-dúr Missza
Brevis, Vivaldi: Glória. Vezényelnek:
Embey-Isztin Gabriella és Oláh Gábor.
 Június 24-én országos fúvószenekari találkozót rendeznek a
felsőpetényi Répás dombon. Az alkalmak 9.30 és 15 órakor kezdődnek. Az igei szolgálatot Boros Dávid
kiskőrösi lelkipásztor végzi. Az étkezés önellátó módon történik. Szeretettel vár minden fúvószenészt és
érdeklődőt a Magyarországi Baptista
Fúvószenei Egyesület.
 Június 30-án, szombaton új
gyülekezetek konferenciáját tartják Bicskén. Igei tanítások, közösségi programok mellett külön kreatív
gyerekprogram is lesz. A konferencia vendégelőadója: Ron Anderson
(Anglia). További információ:
www.gyulekezetek.hu. Ebédet lehet igényelni és részvételi szándékot jelezni Koncz Beátánál: bea@dunamisz.hu, 20-886-3652. Minden
érdeklődőt szeretettel vár a Gyülekezetplántáló Bizottság.
 Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a 2012. évi nyári Egyházzenei
Tanfolyamra július 2-től július 14ig 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 fúvószenekarikarvezetés oktatást. A jelentkezéseket június 10-ig várjuk Kovács István
címeire: 1162 Budapest, Timur u. 79.,
vagy istkov@freemail.hu, tel.: (06-1)
4090520 (este). A részletes információk és jelentkezési lapok a
www.baptist.hu internetcímen a
Hírek 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. Június 15-ig lehet
jelentkezni a következő e-mail
címen: taskovityne@gmail.com.

2012. június 10.

Pályázat IFES-konferenciai részvételre
Az Evangelikál
Teológia Alapítvány
pályázatot hirdet teológiai hallgatók számára.
Tárgy
Az alapítvány 1
személy részvételét
támogatja a European
Theology Students
Conference 2012. augusztus 11–18. között
Schloss Mittersillben (Ausztria) megrendezésre kerülő konferenciáján a
részvételi díj erejéig (210 Euro). A konferencia témája: ’Losers only?’:
Theology of success and failure.
A pályázat feltételei
1. kommunikációképes angol
nyelvtudás, a teológiai szaknyelv ismerete
2. folyamatban lévő teológiai tanulmányok
3. aktív egyházi vagy gyülekezeti
munka
4. a konferenciáról való beszámolás cikk formájában, melyben a támogató alapítványt is meg kell említeni.
Jelentkezési határidő: június 22.
Jelentkezés módja: Az IFES honlapján való előzetes tájékozódás
után alapítványunknál levélben
névvel és telefonszámmal a következő e-mail címen: evangelikal.teolo-

gia@gmail.com. A pályázó számokkal
elkülönített bekezdésekben írja le röviden, hogy mennyiben felel meg a feltételeknek.
Az elbírálás módja: Telefonos interjú angol nyelven, melyben ki kell
térni arra, hogy miért érdekli a jelentkezőt a konferencia, illetve milyen módon tud profitálni belőle várhatóan a
munkája/szolgálata során.
A döntés időpontja: 2012. június 25.
A nyertest telefonon és e-mailben
értesíti az alapítvány, így időben
jelentkezthet a konferenciára (amelynek határideje: július 8.).
Az Evangelikál Teológia Alapítvány honlapja: www.evangelikal.hu.
A konferenciáról bővebben itt olvashat:
http://www.ifeseurope.org/conferences/theological-students-conference.html

Pályázat FEET-konferenciai részvételre
Az Evangelikál Teológia Alapítvány pályázatot hirdet teológiai oktatók és hallgatók, illetve teológiai végzettséggel rendelkező személyek számára.
Tárgy: Az alapítvány 1 személy
részvételét támogatja a FEET
(Fellowship of European Evangelical
Theologians) 2012. augusztus 24–28.
között Woltersdorfban (Berlin mellett) megrendezésre kerülő konferenciáján. A konferencia témája: Beyond
the Bible: Moving from Scripture to
theology and practice. A támogatás
összege a részvételi díjat fedezi, az
odautazást egyénileg kell megoldani.
A pályázat feltételei:
1. kommunikációképes angol
nyelvtudás, a teológiai szaknyelv ismerete
2. teológiai végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok
3. aktív egyházi vagy gyülekezeti
munka
4. a konferenciáról való beszámolás cikk formájában, melyben a támogató alapítványt is meg kell említeni.

Jelentkezési határidő: 2012. június 15.
Jelentkezés módja: A FEET
honlapján
(http://www.feeteurope.net/conference_2012/) való
előzetes tájékozódás után alapítványunknál levélben névvel és telefonszámmal a következő e-mail címen:
evangelikal.teologia@gmail.com.
A pályázó számokkal elkülönített bekezdésekben írja le röviden,
hogy mennyiben felel meg a feltételeknek, és térjen ki arra, hogy várhatóan milyen módon tud profitálni a
konferencián való részvételből munkája/szolgálata során. Szakmai önéletrajz, esetleges publikációk jegyzéke melléklendő.
Az elbírálás módja: A jelentkezők szakmai önéletrajza és a kísérőlevélben foglaltak alapján.
A döntés időpontja: 2012. június
18. A nyertest telefonon és e-mailben
értesíti az alapítvány, így időben jelentkezhet a konferenciára.
Az Evangelikál Teológia Alapítvány honlapja: www.evangelikal.hu.
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2012. június 10.
Pünkösdi fordulat – folytatás a címoldalról
A felekezetek lelkészeihez szólva
Az előadásokat követően a gyaelmondta: ti mindannyian sószem- korlatban megvalósult közös tervekcsék vagytok, akiknek össze kell állni- ről hallhattak beszámolót a résztveuk egy darabbá, majd tömbbé, és az- vők. Dobó László őstermelő beszélt
tán a gyülekezeteiteknek együtt egyre arról a szövetségről, amely az agrárnagyobb, a világnak ízt adó sótömbbé gazdálkodók között jöhet létre a kökell válniuk. Elmondta, hogy sokszor zösségi gazdaság szolgálatában.
hiányosak az ismereteink a másikról,
Kereskényiné Nemes Lívia reformáelőítéleteink vannak. Amikor találko- tus lelkipásztor bemutatta a TIÉD elzunk egymással – beszélgetünk, kér- nevezésű, 2011 szeptemberében megdezünk-válaszolunk, levetjük a ránk valósult közös programot, amelynek
rakódott burkokat, amelyek alatt a kö- keretében előadásokat tartottak, kiálzéppontban az evangélium Jézusa áll lításokat, kulturális programokat ren–, akkor kiderül, hogy nem is va- deztek a teremtett világ védelmének
gyunk annyira különbözőek. Arra témájában.
buzdított mindenkit, hogy vigye el ezt
Dányi Zoltán református lelkész a
az élményt a gyülekezetébe, hiszen a házasság hete Gödöllőn megvalósult
világ vár mindazokra, akik együtt hir- programsorozatáról beszélt: a refordetik az örömhírt.
mátus, a katolikus és a baptista felekezet öt közös alkalmat szervezett,
mindannyian szerepet és felelősséget
vállaltak abban, hogy konkrét, megfogható tanúságát adják a házasság
értékének.
Kiss Imre újszegedi plébános, általános püspöki helynök szerkesztőségünk kérdésére válaszolva igazi
pünkösdi fordulatnak nevezte az
idei találkozót, amelyen a keresztyének társadalmi szerepéről volt szó.
Elmondta, hogy eddig az egymással
Ezt követően Tóth Pál egyetemi ok- való kapcsolatot keresték, rácsodáltató, a Fokoláre Mozgalom elkötelezett koztak az együttlét örömére, a közös
tagja szólt a lelkészkörök tagjaihoz. A imádságra, a másik hagyományára.
Fokoláre Mozgalom lelkisége szerint Ez volt a fészekmeleg, de az egyház
egy új kultúrát szeretnének megmutat- nem önmagáért van, hanem a viláni a világnak: ennek egyik példája a gért, a társadalomért. A missziót koloppianói Sophia Egyetem, ahol az ok- rábban hittérítésnek, meggyőzésnek
tatási központ nem csupán egy külön- értelmeztük. „Ma úgy gondoljuk,
álló intézmény, hanem összeforr a vá- hogy maga a szolgálat, az evangéliros életével. Hangsúlyozta, hogy az umi értékek átadása hitre vezet.
evangéliumot el kell vinni az emberi Próbáljuk az egyetemes testvériség
élet minden szférájába. A hiteles ke- gondolatát közvetíteni, és rábízni
resztyén és a hiteles állampolgár együtt Istenre, hogyan formálja a szíveket.
kell hogy létezzen; az embereket felelős Minden ember végtelen érték. A keállampolgárságra kell nevelni.
resztyénség hatalmas ajándéka,
Mondanivalójának központi gon- hogy tudjuk: mindnyájan az egy
dolata volt a kölcsönösség, a szeretet Atya gyermekei vagyunk és egymás
kölcsönössége mint a közösségi lét testvérei. Elsősorban a szeretet kulalapja. Mindenkinek hozzá kell ad- túráját szeretnénk továbbadni, és
nia a közös ügyhöz a maga részét – hisszük, hogy a szeretetben Isten
nem jogilag definiált részt, hanem működik. Aki a szeretet útjára lép,
azt, amit a lehetőségeihez képest a Isten útján jár. Óriási ajándék eljutni
kölcsönös kapcsolatok rendszerében a Jézusban való hitre, a szentségi élet
adni tud. A törvény adta jog nem ad- útjára. Emellett azt gondoljuk, hogy
ja meg azt a jó érzést, amit kölcsönös Isten szeretete tágabb ölelésű és minodaadásunk által meg tudunk te- denkire kiterjed: a szél ott fúj, ahol
remteni: annak az örömét, hogy mű- akar” – mondta. Hangsúlyozta toködnek az emberi kapcsolataink, kö- vábbá, hogy észre kell vennünk azozösségeink. A törvény megakadá- kat a csírákat, amelyeket Isten vetett
lyozhatja például a kirekesztést, de el a különböző vallásokban, kultúnem segítheti elő a befogadást: erre rákban, és ezek alapján tudunk a
csak az evangélium képes. A keresz- testvériség szellemében együtt muntyénség ily módon új közéleti szere- kálkodni.
pet kap – hangsúlyozta.
Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

BÉKEHÍRNÖK 175
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának nyilatkozata a mûvi terhességmegszakítás
kémiai alternatívájáról
Hatályos törvényeink a nem kívánt terhesség orvosi körülmények
közötti megszakítására – súlyos válsághelyzet esetén vagy orvosi indok
alapján – lehetőséget adnak. Az
úgynevezett abortusztabletta alkalmazása a művi abortusz sebészeti
megvalósításának kémiai alternatívája. E lehetőség azonban nem változtat sem az abortusz jogi szabályozásán, sem teológiai vagy etikai
megítélésén. A tabletta magyarországi törzskönyvezése megtörtént,
bár forgalmazását a kormány nem
kívánja lehetővé tenni. Esetleges későbbi bevezetésével kapcsolatban az
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
Míg a leggyakrabban alkalmazott
vákuumos módszer a várandósság
14. hetéig alkalmazható, az abortusztablettát – hatásmechanizmusa
miatt – csak a várandósság 7. hetéig
lehet alkalmazni. Az abortusztabletta alkalmazásának időbeli korlátja
ezért egyfajta kényszert jelenthet
azon nők számára, akik még bizonytalanok várandósságuk megszakítását illetően. Másfelől – szemben a sebészeti beavatkozással – a
magzat kémiai elhajtása több napig
is eltarthat, ami lélektanilag egyáltalán nem teszi könnyebbé a meghozott döntés feldolgozását. Fontosnak tartjuk, hogy várandósságuk
idején a nők minél több szociális és
lelki segítséget kapjanak, különösen
akkor, ha a gyermekvállalás melletti
döntés nehézséget jelent számukra.
Lényeges, hogy a várandós nő ismerje azokat a segítségforrásokat,
amelyek magzata megtartása, illetve várandósságának esetleges megszakítása idején is rendelkezésére
állnak. A Magyarországi Evangélikus Egyház az orvosilag indokolatlan abortusz ellen van, mert hitünk
szerint az élet a teremtő Isten ajándéka, amelynek megtartásáért
mindannyian felelősséggel tartozunk. Egyházunk ugyanakkor a
válsághelyzetbe került nők iránti felelősségét is komolyan veszi, ezért
lelkipásztori odafigyeléssel mindenkor kész mellettük állni.
Gáncs Péter elnök-püspök
Dr. Fabiny Tamás püspök
Szemerei János püspök
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Szentföldi utazás, Jézus
nyomában, Izraelben
2. rész: Jeruzsálem,
Tel Aviv–Jaffa (Joppé)

2012. június 10.

A zsoltáros
Beharka Pál elõadása Kispesten

Szentföldi utazásunk második
felében Jeruzsálemben jártunk. Az
esti buszozásunk alkalmával megnéztük a Knesszetet, az Izraeli Parlamentet és az előtte lévő Menórát
is. Átmentünk az ultraortodox zsidó negyeden is, elmentünk a Siratófalhoz, végül Betlehem határához, és láttuk a város fényeit.
Másnap jártunk az Olajfák hegyén, ahonnan Jézus a mennybe
ment. Itt látható a hagyomány
szerint Jézus lábnyoma. Elmondtuk a miatyánkot abban a barlanghelyiségben, ahol Jézus tanította ezt. Igazi élmény volt.
Aztán megnéztük Jeruzsálemet (a béke városát) egy kilátóról,
láttuk a régi városfalat, a Sziklamecsetet, a Sionon Dávid régi városának egy darabját, a GeHinnom völgyét, a Vérmezőt, Júdás sírját és a Kidron völgyét.

Látható a Skandalum dombja
is Jeruzsálem falain kívül, a botránkozás dombja, ahol a bálványimádó feleségeinek megengedte
Salamon, hogy áldozzanak isteneiknek. Aztán megtekintettük a
Dominus Flevit (Az Úr sírt) templomot, amely könnycsepp alakú.
Jézus itt mondta el sírva imáját Jeruzsálem felett. Majd a Getsemáné-kert, mellette a Népek
temploma és az Árulás barlangja.
Meglátogattuk a Bethesda fürdőt,
a Via Dolorosát. Elmentünk az
Ecce Homo boltíve alatt is. A szen(Folytatás a következő oldalon)

„...zsoltárt zengek Istenemnek, amíg
csak leszek.” (Zsolt 104,33)
A keresztyén, élő hitű művésznek, tudósnak legszebb jutalma, ha
figyelemre méltatják, és életművéről
nyilatkozhat. Beharka Pál testvér
(Budapest, 1929) a lakóhelye szerinti gyülekezetben, Kispesten, 2012.
április 12-ikén, vasárnap délután kapott alkalmat erre. Előadását Betekintés a gyülekezeti éneklés történetébe
címmel foglalta össze.
Dr. Kroó Norbert köszöntötte a
szakmai és nemzetközi körökben elismert előadót. „Egyházunk magas zenei kultúrájának kialakításában nagy
szerepe van Beharka Pál testvérnek.
Kiváltságnak tartom, hogy mindkét
gyermekem egykor tanítványa volt”
– kezdte szavait a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. Aztán említette egyházi és állami elismeréseit:
1994-ben A Magyar Köztársaság tiszti keresztjével, 2005-ben Spurgeondíjjal és a Biola kaliforniai egyetem
díszdoktori címével tüntették ki
Beharka testvért. A protestáns egyházakban és nálunk elfogadott orgonakönyvét, gyülekezeteink nagyszerű
énekeskönyveit, ifjúsági gyűjteményeit köszönhetjük neki. Igen sok ismert régi kórusművet dolgozott át,
számos énekünk modernizálásában
és korrekcióiban volt jelentős része.
Zenepedagógiai munkájának nagyszerűségét, hívő emberségének fényét szinte elrejti kivételes szerénysége. A testvéries közvetlenség és alázat
a nagy jellemek tulajdonsága. Beharka Pál művei ma is ott vannak gyülekezeteinkben, hirdetve jelenlétét és
szellemi erejét. Reményem szerint
mindig köztünk is maradnak a gyülekezeteinkben.
Az ünnepi előadás méltóságát
nem szakította meg, inkább kiegé-

szítette Beharka testvér
aranyos humora, az
idős ember gyengeségeivel küzdő, mégis magas szintű, élvezetes
szakmai előadása. Keresztjét, fizikai fájdalmait békességgel hordja. Zúgolódó panaszt
nem hallani tőle, gyakran vigasztalja az érte
aggódó embereket.
Az előadást a helyi és
egy-két
szomszédos
gyülekezeti énekkar tagjaiból válogatott, néhány tagú alkalmi kórus illusztrálta értékes közreműködésével.
A keresztyén gyülekezeti éneklés
alapja az ószövetségi idők templomi
liturgiájában gyökerezik. Az őskeresztyén kor hívő közösségeinek ünnepeiben folytatódik. Tovább él a középkori, majd reformációs történelmi
korok ének-zenei hagyományaiban,
és a mai napig erősít, vigasztal minden istenfélő embert. A dallam és
költészet dogmatikailag egységes. Az
első magyar gregorián ének nyelvemléke, mindig a Szentírás szavait ismételve, recitálva, dicsőíti a feltámadott Jézus Krisztust. Ezekhez képest
szinte „modern” Sík Sándor fordítása
a régi latin nyelvű gregorián dallamhoz: „Királyi zászló jár elöl, / Keresztfa titka tündököl, / Melyen az
Élet halni szállt, / S megtörte holta a
halált.” A középkori himnuszra írott
gyönyörű költemény római katolikus
szerzője nem kért tiszteletdíjat a protestánsoktól verse átvételének engedélyezése előtt. Ezekkel a szavakkal
járult hozzá: „Mindig vonzottak az
ökumenikus célok.”
A nem európai verselés (időmértékes, rímes sorok), a recitatív (ejtsd:
recsitatív) szöveges zsoltáréneklés
már a hatodik századtól rendszeres
volt a kora középkori templomokban. Az akkor élő európai népek
még nem a nemzeti nyelvükön, hanem latinul hallgatták az énekeket,
és megrendítően szépnek találták.
Tapasztalták a Szentlélek erejét
egész Közép- és Kelet-Európában.
Azokban az évszázadokban erősödött meg a földrész krisztianizálódása. Ebben a korszakban hajtott fejet a kereszt előtt hazánk népe is. A
sajnálatos és elhúzódó versengés a
nyugati egyház, illetve a pápaság és
az ortodox patriarkális keleti egyhá-
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zak között szakadáshoz vezetett,
ami fennáll a mai napig.
Mérföldes történelmi lépéssel jutunk a XVI. századba, a reformációhoz. Luther Márton ének-zenei alkotómunkája a protestáns keresztyén
nemzeti nyelvű egyházi éneklést és
abban új formát jelölt ki. Fő hangsúlyt helyezett arra, hogy a régi liturgiától eltérő egyházi énekeket reformszemléletéhez igazítsa. Elsődleges legyen Isten kinyilatkoztatott
igéje, az ő dicsősége és az evangélium terjesztése. Luther híres éneke –
„Erős vár a mi Istenünk” – Hanns
Sachs eredeti szerzeményét dolgozta
fel gyülekezeti énekké. Az előadó
kiemelte Luther egyik követőjének
jelentős kezdeményezését, a gyermekénekkar létesítését. A gyermekek csengő hangja vezette a templomban a híveket.
A helvét reformáció és vezére,
Kálvin János teológiájának a zsoltárirodalom felelt meg legjobban. Megjelenik az európai versforma, átszőve számos francia, hugenotta népi

Dr. Kroó Norbert köszöntötte az előadót
elemekkel. Míg Luther minden művészetet elfogad és beépít az istentiszteleti éneklés kíséretébe, hangszeres zenét, orgonajátékot; a „déli
reformáció” eleinte tiltja mindezt. A
török megszállás alatt terjedő magyarországi reformáció átveszi ezt,
és az egyházi éneklést a zsoltárokra
(„genfi zsoltárokra”) építi. Az igehirdetés biblicitása, és az éneklés
nemzetünk „édes anyanyelvén” válik közkedveltté a királyi Magyarországon, Erdélyben és a hódoltság
gyérülő lakossága között mindenfelé. Egészen különös, hogy a Kárpátmedencében és körülötte nem nyer
teret a két protestáns népegyház, de
a később megemlítendő evangéliumi felekezetek annál inkább.
A XVII. és XVIII. század művészi
ízlése barokk díszítést igényelt. Kép-
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Beharka Pál előadás közben
zeletbeli fő- és mellékalakokat ábrázoltak, amelyekből áradt az ünnepi
hangulat. Mindezt kifejezte az egyházi zeneiség. (Ez volt az oratóriumok kora.) A kálvinista egyházban
is polgárjogot nyert az orgona, „a
hangszerek királynője”. Az orgonasípok száma, a hangszínek növekedtek. A technika lehetővé tette, hogy
az orgona erősen hangozzon. A fortissimo viszont soha nem tombolt
hosszú ideig, váltakozott a pianóval
vagy a közepes erősséggel. Az orgona akkordjaiban a mély hangzásoktól a „mennyei magasságokig” változhatott az ambitus. Az emberi
hang terjedelmében létrehozták a
négyszólamú kórusokat. A zeneiség
ezzel a harmóniák új területére jutott a középkor végéig tartó egyszólamúsághoz képest. A gyülekezeti
éneklés új és meglepő színt kapott,
és a mai napig rendszeresen hallható a gyülekezeteinkben. Egészen kis
taglétszámú gyülekezetekben is föllép az énekkar, immár a magasabb
életkorúak között, akik végzik a
szolgálatot dicséretes buzgósággal.
(folytatjuk)
Szebeni Olivér
 Az alkalomról készült DVD
megvásárolható Fodor Lászlónál, tel.:
06 20 251 39 97. Ára: 600 Ft + postaköltség.

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
( f o d o r. t h i m c s i @ g m a i l . c o m ,
70/342-6800).
www.valohalo.hu

(Folytatás az előző oldalról)
vedések útját ma arab bazársor
veszi körül, nagy a nyüzsgés és a
zaj.
Majd következett a Golgota és
az üres sír. Megborzongató és
megható volt ott állni, ahol Jézus
meghalt és megváltotta az emberiséget.
Részt vettünk egy nem mindennapi kiránduláson a Siratófal
alatt egy alagúton, ami benyúlik
egészen a Mória hegye alá. Csütörtök lévén pont barmichvók zajlottak a Siratófalnál. Érdekes élmény volt látni az ünneplésüket.
Többen elhelyeztük a magunk kis
cetlijét a fal hasadékaiban, amiket
időnként összeszednek és rituálisan elégetnek. Elmentünk a nemrég feltárt Dávid városába a Sion
hegyre.
Megnéztük az utolsó vacsora
termét is, ez a terem már nem az,
de itt állhatott, ahol Jézus megette
tanítványaival az utolsó vacsorát
feláldoztatása előtt.
A Kakaskukorékolás temploma következett. Itt tagadta meg
Péter háromszor Mesterét. Láttuk
Kajafás főpap palotájának maradványait is. Elmentünk Dávid sírjához is, ami csak szimbolikus hely,
hiszen a sírt még nem találták
meg. Ez a második legszentebb
hely a zsidók számára a Siratófal
után, a harmadik Ráhel sírja. Jeruzsálemet bejárva elindultunk
Joppéba. Útközben megálltunk
Emmausban, és megnéztük azt a
helyet és az épület romjait, ahol
Jézus találkozott a két tanítvánnyal, és megtörte a kenyeret
nekik feltámadása után. Jó érzés
volt ott lenni. Elhagyva Emmaust
indultunk tovább és útba ejtettük
Latrount, ahol a trappista szerzetesek élnek, akik némaságot fogadtak. Majd megérkeztünk
Joppéba, a Földközi-tenger partjára, gyönyörű kilátást élvezve.
Innen indult Tárziszba Jónás próféta, ennek emlékére a főtéren áll
egy nagy hal szobra szökőkúttal.
Megnéztük a művésznegyedet,
Napóleon szobrát, aki járt itt, és
Szent Péter templomát.
Majd a hatodik nap reggelén
visszarepültünk Budapestre.
Nagyon jó volt feltöltődni Jézus nyomában, ott állni és járni,
ahol Urunk élt és tanított. Dicsőség ezért az Istennek!
Szepes Péter
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Martin Luther King
emlékezete
2012. április 5-én ünnepélyes
keretek között történt meg a mártír baptista lelkipásztor, Martin
Luther King mellszobrának az avatása a Debreceni Baptista Gyülekezet Szappanos utcai imaházának tanácstermében, amely ettől
fogva a Martin Luther King terem
nevet kapta. Bereczki Lajos helyi
lelkipásztor köszöntő és megnyitó
szavai után ünnepi beszédet mondott Szászfalvi László egyházügyi
államtitkár, valamint dr. Mészáros
Kálmán a Magyarországi Baptista
Egyház akkori elnöke. Az ünnepségen a Musica Sacra Kamarakórus énekelt. (B.L.)

Az erőszakmentesség a válasz
korunk életbe vágó politikai és erkölcsi kérdésére. A civilizáció és
az erőszak két ellentétes elképzelés. Előbb vagy utóbb a föld minden emberének rá kell jönnie, hogyan élhetünk békében, ezáltal
alakítva át ezt a kozmikus gyászdalt a testvériesség teremtő zsoltárává. Ha ezt el akarjuk érni, akkor
az embernek egy olyan módszerrel kell felülemelkednie minden
emberi konfliktuson, amely elutasítja a bosszút, az agressziót és a
megtorlást. Ennek a módszernek
az alapja a szeretet.
(Gondolatok Kingnek
a Nobel-békedíj átvételekor
elmondott beszédéből, 1964)

2012. június 10.

A KIFI (Keresztyén Fiatalok Társasága)
tíz éve Isten szolgálatában
A KIFI tíz éve végzi
már misszióját a gyermekek és fiatalok között. Ez idő alatt sok
száz fiatalnak adtuk tovább az örömhír üzenetét táborainkban.
Szolgálatunk jellemzői:
Várunk minden gyereket, nemcsak a gyülekezeti háttérrel rendelkezőket. Táborainkban
olyan légkört teremtünk, ahol jól érzi magát
a nem hívő, a kereső fiatal is. Keressük a természet közelségét. Többféle táborunk van idén is:
nomád tábor, balatoni
nyaralás, penci napközis tábor. Várjuk a segítőket, akik keresztyén életvitelükkel
példát mutatnak másoknak.
Minden táborunk nyitott, mindenkit várunk szeretettel. Részletek
a www.kifinet.hu internetes oldalon,
vagy Boldizsár Attilától kérhetők az
info@kifinet.hu címen, vagy a 06-20886-4000 baptifonszámon.
Börzsönyi nomád táborozás
Június 17–21.
Vadregényes sátortáborba várjuk
a kalandra éhes fiatalokat. A Börzsöny eldugott völgyében verjük föl
sátrainkat, tábortűz körül éneklünk,
kalandos túrákat teszünk, számháborúzunk. A vetélkedők és játékok
mellett természetesen mindennap
előkerül a Biblia, és együtt keressük
Isten útmutatását életünkre. Kedvencünk az éjszakai túrázás és a bátorságpróba.
Mindezt 5000 Ft-ért kínáljuk.
Balatoni nyaralás
Július 21–28. Balatonszemes
Igazi aktív nyaralásra invitáljuk a
fiatalokat ezen a héten. A sok fürdés
mellett kézműves foglalkozásokkal,
csapatversenyekkel, játékokkal készülünk, de persze nem hagyjuk ki a
nagyobbakkal az éjszakai fürdőzést
és a holdfényes Balaton-parti sétát
sem.
Ezen a héten fölfedezzük Egyiptomot, az ókori kultúrát, és hogy a
Biblia mit tanít az Egyiptomból való
szabadulásról.
Kedvezményes áron, 15 000 Ftért várjuk a jelentkezőket.

Csodabogár napközis tábor
Augusztus 6–11. Penc
A Pest megyei Pencre hívunk minden gyereket napközis táborunkba,
akik szeretnék jobban megismerni azt
a csodálatos természetet, amit Isten
ajándékozott nekünk. Apró, de annál
fantasztikusabb teremtményeket szeretnénk bemutatni, például ahogyan a
csúnyácska hernyóból gyönyörűséges
pillangó válik. Az a célunk, hogy a
gyerekek megértsék Istennek azt a hatalmas munkáját, ahogyan a mi életünket is át tudja formálni. Egy-egy
bibliai személy életéről beszélgetünk
majd, azt keresve, mit kell tennünk,
hogy új életet nyerhessünk. A bibliai
tanításon túl sok énekléssel, játékos
csapatversenyekkel, bogárszépségversennyel, „Átváltoztatjuk” műsorral,
kézműves foglalkozással és más meglepetésekkel várjuk a táborozókat.
A tábor kb. 5000 Ft-ba fog kerülni.
Minden táborunkra lehet még jelentkezni!
www.kifinet.hu

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. Abeküldési határidő
2012. június 8. (Dr. Kovács Éva)
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Emlékezés dr. Kopp Máriára (1942–2012)
„Dr. Kopp Mária a Semmelweis
Egyetem egyetemi tanára, az MTA
doktora, 70 éves korában, 2012. április
3-án, a nagyhéten újjászületett az
örök életre, így együtt ünnepelhet
szeretett férjével, Árpáddal.” Kopp
Mária mindenekfelett hitt Istenben és
az emberekben, abban, hogy jobbá lehet tenni a világot. Családja nehéz
történelmi időkben is gyakorolta keresztyén hitét, ezért megaláztatásokat
kellett eltűrniük. Nyolc testvére közül
Mária volt a legidősebb, és már mint
általános orvos végezte el a pszichológia szakot. Kutatott, tanított, közleményeket írt, megalapította a Magatartástudományi Intézetet a Semmelweis Egyetemen. Férjével, Skrabski
Árpád szociológussal példamutató
szeretetteli házasságban éltek, és közösen kutatták a magyar lelkiállapotot a rendszerváltás után. Munkájuk
eredménye nem pusztán összeadódott, hanem megsokszorozódott ettől
az együttműködéstől, szárnyakat adtak egymásnak és lányaiknak. Férje
három évvel azelőtti halála megviselte, de fáradhatatlanul dolgozott. Az
utóbbi években célja volt, hogy boldogabbak legyenek a házasságok, az emberek, csökkenjen az öngyilkosságok
száma. Megalapította a Népesedési
Kerekasztalt, hogy az oda meghívott
tudományos és civil szervezetek, a
pártok és az egyházak képviselőivel
közösen javaslatokat alakítsanak ki és
ezzel a döntéshozóknak támpontot
adjanak az egyre sürgetőbb népességfogyás megállítására, a családok segítésére a tervezett gyermekek megszületése érdekében.
A professzor asszony megállapításai: A jó házasság, a gyermekvállalás egészségvédő hatású a nőkre és a
férfiakra egyaránt. Többnyire megmenthetnék a házasságukat, mégsem teszik, és ettől nem lesznek boldogabbak. A válás nem megoldás,
mert továbbviszik a kapcsolati nehézségeiket. Legalább akkora energiát kellene fektetnünk a kapcsolataink építésébe, mint a hivatásunk, ismereteink gyarapításába. Javasolta a
„Társas kapcsolati készségek, társas
intelligencia” oktatását már óvodáskortól a családi minták hiányának ellensúlyozására.

A célok között szerepel a
kényszerszingliség megszüntetése, családbarát
munkahelyek,
otthoni-távmunka, részmunkaidő bevezetése,
hogy mind a férfiak, mind a nők
a gyermeknevelést és a választott hivatást harmonikusan tudják megvalósítani.
Kutatási adatokkal bizonyította, és
feltette azt a kérdést, hogy ha tudjuk,
hogy a bizalomteli, tartós párkapcsolat, a házasság, a harmonikus család és
a gyermekvállalás egészségvédő hatású, akkor hogyan lehetne megteremteni ennek feltételeit a társadalomban.
Hangoztatta még, hogy ilyen egészségvédő szerepű a vallás gyakorlása, a
biztos munkahely, a hit az élet értelmében és az örökös tanulás, érdeklődés.
Számos díjjal tüntették ki őt és
férjét is.
Kopp Mária 2012. március 15-én a
Magyar Érdemrend középkereszt a
csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések
háttértényezői kutatásában elért tudományos eredményeiért, több évtizedes, a magyar társadalom és a család
érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként.
Kopp Mária korszakalkotó és a
jelen helyzeten túlmutató, objektív
megállapításait feltétlenül és maradéktalanul figyelembe kellene vennie a magyar társadalomnak ahhoz,
hogy erkölcsileg szilárd alapokra kerüljünk és a kölcsönös egymás segítése, boldogítása keresztyéni eszméinek megfeleljünk.
Forrás: http://haromkiralyfi.hu/drkopp-maria-eloadasainak-anyaga/
(A Népesedési Kerekasztal ülésein
Kormosné Debreceni Zsuzsa ajánlására
a baptista egyházat képviselte dr. Mészáros Kálmán akkori egyházelnök, később
felesége, dr. Seres Leila, ezen összeállítás
szerkesztője.)

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
ÓCSA: Május 14-én vettünk búcsút Kánai István testvértől a feltámadás reménységében, aki közel 65
évet kapott az Úrtól e földi létben.
Kánai testvér a gyülekezeti élet minden területén aktívan részt vett, beleértve az énekkart is, melyben több
mint 50 évig szolgált. Haláláig példamutató elöljárója volt a gyülekezetnek. Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor hirdette a vigasztalás igéjét.
DEBRECEN: 2012. május 18-án
volt a temetése özv. Aranyász Jánosné (Miklósi Piroska) testvérnek, aki 87 éves korában költözött
az örök hazába. Csendes, szolgáló
életet élt. Egész életét áthatotta a
gondoskodás és a szeretet családja
és a szükségben lévők felé.
SZANK: Szél Lászlóné Somogyi Irén testvérnő 82 éves korában
távozott e földi életből. Sok szenvedésen ment át, de megtapasztalta Isten szeretetét, és elkészült a vele való találkozásra. Testvérnőnk temetése 2012. május 28-án volt Szankon.
A gyászistentiszteleten igével Kelédi
Géza és dr. Fazekas László lelkipásztorok szolgáltak, az utóbbi levelének felolvasása által.
TUZSÉR: Május 9-én vettünk
búcsút gyülekezetünk legidősebb
tagjától, özv. Fülöp Józsefné (Révész Olga) testvérnőtől, életének 91.
évében. 1935-ben merítkezett be az
áldott emlékű Czine Ferenc testvér
által, és 1950–51-ben az országos
központunkban dolgozott hivatalsegédként. A kiterjedt gyászoló család és testvériség a feltámadás reménységében vett búcsút egy időre.
BAGAMÉR: Szél Pálnét 63
éves korában temettük, április
26-án. A gyászistentiszteleten az
elköltözött meghagyott kérésére
és a hozzátartozói szociális helyzetére tekintettel Szász Ferenc
testvér szolgált búcsúztató igei
gondolatokkal a Mt 5,3 és a 2Kor
5,1–3. versek alapján.
 Eladó egy felújításra szoruló,
60 m2 lakás Újpesten. Érdeklődni
lehet a 369 93 60-as telefonszámon.
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Reménység fesztivál
sajtótájékoztató

Különösen nagy érdeklődés mutatkozott a média munkatársainak
részéről a Reménység fesztivál kezdete előtti napon megtartott sajtótájékoztatón. Süveges Gergő, a MUOSZ
székházában tartott rendezvény
moderátorának rövid fesztiválismertetője után változatos kérdések
következtek a sajtó részéről. Franklin Graham válaszaiban újra és újra
visszakanyarította a gondolatokat a
fesztivál lényegéhez: Jézus Krisztus
evangéliumához. Közben azért azt
is megtudtuk, hogy évente nyolc-tíz
hasonló fesztiválon prédikál; hogy
megpihenni-felfrissülni alaszkai házukban szokott; hogy repülőgépet
több évtizede vezet; hogy repülővel
való érkezésekor már a levegőben
imádkozott fővárosunkért; hogy a
politikusokkal is csak a „lényegről”
akar beszélgetni; hogy sokáig nem
akart prédikátor lenni. Egy olyan
embert láttunk, aki fontosabbnak
tartja Isten üzenetét közvetíteni,
mint a saját véleményét megosztani.
Durkó Anettnek a sajtótájékoztató
után feltett kérdésére válaszolva
mondta: Nagy hatással van rám az,
amikor az utazásom során van lehetőségem más keresztyénekkel találkozni. A beszélgetésekből megérthetem az ő történetüket, és tanulhatok is belőle. Ez mindig nagy
inspiráció számomra. Örülök, hogy
itt lehetek, és hogy lesz lehetőségem
a magyar emberek történetéből is
tanulni.
(béhi)

2012. június 10.
Csopják Attila, a középsõ barát – folytatás a címoldalról
A megemlékezés puritán mértéktartására maga Csopják Attila késztet
közvetett módon bennünket az Amerikai Magyar Baptista Szövetség buffalói konvenciójáról Clevelandbe érkezve 1928. július 10-én kelt levelének
néhány sorával:
„Kedves Mama és Gyermekeim! –
Ma érkeztünk Buffalóból Clevelandbe... Buffallóban túlságosan nagy ünnepségben részesítettek minket, és a
felhőkig feldicsértek, amit alig lehetett
kibírni. 9-én elvittek a Keresztyén Ifjak
óriási székházába, ahol az angol baptista prédikátorok lunch-csel vártak és
szívélyességgel felköszöntöttek. Jó,
hogy már öregek vagyunk (75 éves
volt ekkor – GyK.), és így el nem bízhatjuk magunkat...”
Hadd szóljak most az örök hazába
költözötten is szerény megemlékezésre igényt tartó egykori baptista lelki
vezető cselekvő hitének meghatározó
felismeréséről az olvasott példázat barátaival összefüggésben!
A példázat három barátról szól:
– Az első: az útról érkezett, ellátást
igénylő barát...
– A második: az útról érkezett megsegítésére tehetetlennek bizonyuló –
nevezzük így – középső barát...
– A harmadik: a felzörgetett, az ínséget és a csődöt elhárító – mondjuk
így – főbarát...
Maga a példázat egy éjféli órába
sűrítve tár elénk olyan igazságot,
amely emberéletünkben sokszor csak
hosszú idő elteltével lesz nyilvánvaló,
akkor is csak a kevés kereső ember
előtt. Csopják Attila e kevesek közé
tartozott.
Csopják Attila neveltetése következtében vallásos jóemberként vált
megbecsült és jól képzett polgárrá. Ráadásul viszonylagos jólétben élt. Minden oka megvolt arra, hogy önmagával és helyzetével megelégedett legyen. És talán így ballagta volna végig
földi pályáját, ám ebben megzavarta
az, hogy Isten az átlagot messze meghaladó érzékenységgel áldotta, a testies megítélés szerint verte meg őt. Így
eleve szerencsés helyzete ellenére is
egyre többször szembesült nemcsak
az emberlét általa előszeretettel boncolgatott titokzatos kérdéseivel, hanem a felebarátai életében észlelt különféle nyomorúságokkal is.
Miért éppen ő? Nos, talán azért,
mert az Örökkévalónak terve volt vele, és születésétől fogva megjelölte. –
Koldusjel volt a szíve ajtaján. (Koldusjel: régente az ajtófélfára firkált egyezményes jel, ezzel adta tudtul egyik ké-

regető a másiknak, hogy: „ide
bekopoghatsz,
itt mindig adnak...”) – Mások
mellett egyszerűen tovahaladtak a testi és lelki
ínségesek.
Hozzá bezörgettek. Mindenféle
korú emberek
megkeresték őt
lelki és testi szükségleteikkel... Nem
hagytak nyugtot neki. Emiatt sokféle
embersorsjavító próbálkozásba belekezdett, még országgyűlési képviselőséggel is kísérletezett.
Megelégedettségét apránként szétfoszlatta a felismerés, hogy képtelen
segíteni az emberiség bajain, és minduntalan önnön korlátaiba ütközik,
amikor az egyes emberek hiányaival
foglalatoskodik. Rádöbbent, hogy teljesnek vélt élete végzetesen hiányos.
Felebarátainak általa kielégíthetetlen
szükségletei ébresztették rá arra, hogy
ő maga is segítségre szoruló ember...
Ez a felismerése is közrejátszott abban, hogy egyre elszántabban keresse,
– a példázat szóhasználatával élve –
„zaklassa” a gyermeksége óta létezőnek ismert, de személyesen igazán
meg nem szólított Főbarátot, a Mindenhatót; a Jézus Krisztus által immár
nemcsak barátunkként megszólítható,
hanem szerető Atyánkként megragadható Istent.
Ettől kezdve Jézus Krisztus megváltottjaként – középső barátként –
bátran élt a példázat által megerősített
isteni fölhatalmazással. Felebarátai érdekében közbenjáróként ismételten
„zaklatta” a segítésre mindig kész és
képes Főbarátját. Bármikor, éjfélkor is,
minden alkalmas időn túl. Bízvást elmondhatta volna ő is egy áldott életű
ismeretlen hívő naponkénti fohászát:
„Istenem, nyugtalaníts, hogy ne hagyjak soha nyugtot neked...”
E gondolatok vezéreljenek minket a Csopják Attilához méltó megemlékezésünkben! Földi forgolódásának kimenetelét jól megfigyelve
kövessük hitét-hűségét, amellyel ő,
a középső barát ragaszkodott az őt
felebarátai számára áldássá tevő Főbarátjához – a minket Jézus Krisztus
által örök életre szerető mennyei
Atyához – mindhalálig!
Győri Kornél
(A Rózsakert Közösségi Házban 2012.
május 13-án megtartott Csopják-emléknap
bevezető igei szolgálata.)

