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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. június 17.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Egyházunk megválasztott vezetõinek
beiktatása Újpesten

CVI. ÉVF. 25. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Vigyázz tehát, hogy a benned levő
világosság sötétséggé ne legyen!” (Lk
11,35)

Június 3-án, vasárnap délelőtt az istentisztelet keretében állította szolgálatba dr. Szűcs Zoltán, a Választási Bizottság elnöke a Magyarországi Baptista Egyház 2012. évi közgyűlésén
megválasztott tisztségviselőket és
munkatársaikat: Papp János elnököt,
Mészáros Kornél főtitkárt, a Felügyelőbizottság tagjainak Dobner Pétert,
Bödő Sándort, Békési Sándort, Pető Albertet, dr. Csontos Sándort (nem szerepel a
képen), Durkó István missziói igazgatót, Simon Norbert gazdasági igazgatót,
Opauszki György szociális szaktitkárt,

dr. Bukovszky Ákos külkapcsolati szaktitkárt, Háló Gyula kommunikációs
szaktitkárt, és Paróczi Zsolt oktatási
szaktitkárt (nem szerepel a képen).
Bereczki Lajos, a közgyűlés elnöke
köszöntötte az ünneplő gyülekezetet
és az új tisztségviselőket. Viktor Hamm,
a Billy Graham Társaság európai igazgatója igehirdetésében az egyházvezető felelősségéről és feladatáról a püspöki szolgálat igéi alapján szólt. Hangsúlyozta, hogy a vezető Isten szolgája.
(Folytatás a 183. oldalon)

Reménység fesztivál
„...hogy mindnyájan egyek legyenek, hogy elhiggye a világ...”
36 175 résztvevője volt a budapesti
Reménység fesztiválnak június 1–3.
között a Papp László Sportarénában és
a Syma B csarnokban. Több mint 2727
ember reagált Franklin Graham prédikációja után a felhívásra, döntött úgy,
hogy rendezi Istennel az életét. A vá-

laszadók 60 százalékának életében ez
volt az első Isten felé megtett lépés,
hogy megbocsátást nyerjenek.
A fesztivál zárónapján 12 400 ember előtt hangzott fel Magyarország
legnagyobb kórusának az éneke.
(Folytatás az utolsó oldalon)

A HÉT GONDOLATA
Miként győzhetünk? Megtérésünk pillanatától elmondhatjuk a
következőt: „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok
az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság
gyermekei!” (Ef 5,8) Attól kezdve,
hogy az Úr Jézus Krisztusnak adtuk
az életünket, Szentlelke által Isten
újjászült minket, és világosságot
gyújtott a szívünkbe. Addig az istentelen élet jellemzett, megtérésünktől kezdve a tiszta életben való
járás. Mi vagyunk a világ világossága, mivel Krisztus, a világossága
bennünk lakik. Igen ám, csakhogy
az ördög világosság angyalaként
megtesz mindent, hogy minket
bűnbe vigyen. Megpróbálja az e világban rejlő gonosz kísértéseket úgy
becsomagolni, hogy az kívánatos legyen még a hívő ember számára is.
A szemek kívánsága. Ha a hívő ember kezd megalkudni magában a
bűnökkel, akkor az a tisztaság, amit
Krisztustól kapott, hamarosan kezd
elsötétedni. Ezért kerüljük mindazt,
ami bűnre vinne! Válogassuk meg,
milyen könyveket olvasunk, milyen
filmeket nézünk, merre fordítjuk tekintetünket az utcán! Mindezt pedig azért tegyük, mivel Krisztus
tisztaságra és győzelemre hívott el
minket! A világosság maradjon világosság az életünkben, és a tisztaság,
amit kaptunk, ne mocskolódjon be!
(János Csaba – Kovászna, Románia)
A HÉT GYAKORLATA
Szánd el magad minden reggel
arra, hogy egész napodban csak a
világosság gondolatait engeded be
lelkedbe!
A HÉT IMÁJA
Áldott vagy, Uram, mert az
evangélium világosságával világosítottál meg engem! (Görög himnusz)
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Június 23-án, szombaton 15
órakor tartja a Baptista Teológiai
Akadémia diplomaosztó, tanévzáró istentiszteletét Budapesten, a VIII.
kerület Nap utca 40. szám alatti baptista imaházban. Igét hirdet Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke.
 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 Kovács István címeire várjuk:
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. Jelentkezni lehet a
következő e-mail címen: taskovityne@gmail.com.

2012. június 17.

Bemerítési alkalom a siketek gyülekezetében
Május 26-án, szombaton a siketek
gyülekezete bemerítési alkalmat tartott a Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezetben.
Somogyi Józsefné Andrea hallássérültként először a Mátészalkai Baptista Gyülekezetbe kezdett járni. Takács
Zoltán lelkipásztor és felesége segítették abban, hogy a gyülekezetben
otthonosan érezze magát. Amikor
Andrea értesült arról, hogy Budapesten működik egy siket gyülekezet,
meglátogatott minket. Egyre jobban
megszerette a gyülekezetet, és jelnyelven már tisztán és világosan értette Isten igéjét is.
Egy hónappal ezelőtt jutott döntésre és kérte bemerítését. Mivel a mátészalkai gyülekezetet és a siket gyülekezetet is otthonának tartja, a bemerítés
alkalmával Takács Zoltán lelkipásztor
és Kovács Imre, a siket gyülekezet veze-

tője együtt végezte a szolgálatot. Nagy
öröm volt látni siket testvéreinknek
Andrea bizonyságtételét, a hallók és siketek közös szolgálatát.
Bokros Andrea
siketmissziós koordinátor

„Egy bûnös megtért, hazatalált...”

Bemerítés Dunaharasztin
„Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam.” (Jn 14,6)
A Dunaharaszti Baptista Gyülekezetben az idei húsvét kettős ünnepet
jelentett. Nemcsak Krisztus áldozatáért és feltámadásáért dicsőíthettük
Mennyei Atyánkat, hanem hálát adhattunk egy újabb, Jézushoz hazatalált testvérnőnkért.
Szántó Eszter 2011 nyarán tért meg
Tahiban egy gyerektáborban. Nagy
örömmel érkezett haza, hálát adva,
amiért Krisztus őt is megkereste és
megtalálta. Jelezte a gyülekezet felé
bemerítkezési szándékát, így a törekvők órái és a tagfelvétele után a bemerítésre 2012. április 8-án, húsvét ünnepén került sor. Eszter bizonyságtételében elmondta, hogy már többször is

érezte, hogy Isten hívja őt, de eddig
halogatta a válaszadást. Most azonban teljesen az Úrnak akarja adni életét, és az ő szolgálatába akar állni.
Isten igéjét Varga Boldizsár lelkipásztor hirdette, aki elmondta, hogy
16 évvel ezelőtt ő volt az, aki Esztert
születése után bemutathatta a gyülekezetnek. Az egész gyülekezet egy
szívvel adott hálát, hogy ezúttal Eszter
újjászületésének örülhetünk. Varga
testvér a Róm 5,20–6,11 versei alapján
szólta közöttünk Isten üzenetét az új
élet tisztaságának megtartására bátorítva. A bemerítést Plank József, a helyi
lelkipásztor végezte hálát adva az Úrnak és Eszter szívére helyezve bemerítési igéjét, a Jn 14,6-ot. Eszterért mindkét lelkipásztor imádkozott áldást kérve életére.
Hálás a szívünk, hogy
egy újabb mennyei állampolgárt köszönthettünk gyülekezetünkben, és hisszük,
hogy Istennek csodálatos terve van az ő életével. Krisztusnak legyen hála, amiért
még ma is tart a kegyelmi
idő, és jöhetünk hozzá bűnbánó szívvel! Hirdessük ezt a
jó hírt bátran környezetünkben, hogy minél többen hazataláljanak és megtapasztalják az Úr végtelen szeretetét!
Soli Deo gloria!
Plank Lívia Gyöngyi
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Beiktatás Újpesten – folytatás a címoldalról

Megkérdeztük
Papp János elnök testvért

A megválasztott tisztségviselők és
munkatársaik az egész gyülekezet
előtt tettek fogadalmat az Úrnak, akik
szolgálatára dr. Almási Tibor, a BTA
rektora kért áldást.

Papp János elnök székfoglaló beszédében egy ézsaiási próféciával világította meg a saját és az egész magyar baptista közösség jövőképét és

feladatait: „Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes
szélességükben! Húzd meg köteleidet,
erősen verd le cövekeidet! Mert jobbra is,
balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be.” (Ézs 54,2–3) Akkora
„sátorra” van szükség, amelyben elférhet mindenki: a hívek és az érdeklődők egyaránt. A „cövekek” pedig
elsődlegesen az Úrba vetett hit, melyet mélyre kell verni, hogy a „sátor”
biztonságos legyen.
Mészáros Kornél főtitkár székfoglalójában ehhez kapcsolódva hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus, az Egyház életre hívója nem adott pontos
előírásokat, mint ahogy Mózes tette,
hanem Szentlelkét adta. Vele együtt
kell szabályaink és keretünk között
jól végezni a szolgálatot. A mi szolgálatunk elődeink és utódaink között
zajló örökség.
A beiktatottakat először Marosi
Nagy Lajos, a Presbiteri Tanács elnöke, majd dr. Kovács József, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek
Szövetségének főtitkára köszöntötte.
A továbbiakban Egyed Albertné Németh Judit az Egyházi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkárság részéről, dr.
Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, dr. Pecsuk Ottó, a Magyar
Bibliatársulat főtitkára, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, dr. Lackner Pál, a Magyarországi Evangélikus Egyház programkoordinátora, valamint Csernák István,
a Magyarországi Metodista Egyház
szuperintendense gratulált és bátorította az új vezetőket.
A közvetlen hangulatú ünnepet
szeretetvendégség zárta, amely az újpesti testvérek vendégszeretetét dicséri, mint ahogy az énekkar szolgálata is.
(béhi)

– Milyen feladatok várnak rád most,
hogy a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöki tisztségét is betöltöd?
– Az elsődleges feladat az augusztus 19-i tahi konferenciához
kapcsolódik. Ekkor szeretnénk a
Magyar Baptisták Világszövetségének tanácsülését is megszervezni.
Megbeszélésünkön kell majd döntenünk a szövetség esetleges újabb világtalálkozójáról. Ennek a tanácsülésnek az előzetes egyeztetése, előkészítése és megszervezése az egyik
feladatom. Másrészt pedig a folyamatos kapcsolat tartása a világszövetség többi vezetőivel, munkatársaimmal, hogy működő közösségben legyünk egymással.
Bár a világszövetség nem hivatalos jogi szervezet, de élő lelki közösség, amely nagy érték. Ezt az értéket
úgy kell látnunk, hogy mint a narancs gerezdjei, mi is önállóak és különbözőek vagyunk. De sajátos értékeinkkel, együtt alkothatunk valódi,
élő közösséget. Más helyzetben van
egy-egy nagyobb szövetség, mint a
szórvány magyarságban élő kisebb
közösségek. Úgy látom, még sok területen kiaknázatlan lehetőségek
állnak rendelkezésünkre az együttműködésben. Éppen ezért szeretném, ha a jövőben olyan beszélgetéseink lennének, amelyekben nem
csupán az aktuális feladatokat beszéljük át, vagy egy-egy ünnepen
veszünk részt közösen, hanem az
együttműködés potenciális közös
területeit gondoljuk végig. Hiszem,
hogy a jövőben is jó együttműködés
várható a magyar baptisták között a
világon!

Apostoli buzdítás
„...éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel;
viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével! Egy a test, és egy a
Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy
a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,1–6)
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A Reménység
fesztiválról
a testvérlapok tükrében
36 175 résztvevője volt a budapesti Reménység fesztiválnak június 1–3. között a Papp László Sportarénában és a Syma B csarnokban.
A háromnapos esemény szervezésében több mint 300 magyarországi
keresztyén gyülekezet vállalt részt
több ezer önkéntessel és a Billy Graham Evangelizációs Társaság közreműködésével. 278 busszal érkeztek
vidékről és a határainkon túlról a
vendégek.
Magyar Kurír
Meghallgattam Franklin Grahamet. Nemcsak azért, mert újságíróként engem delegált az egyházam –
érdekelt is. Csodálatos dolgokat hallottam az 1989-es Billy Grahamevangelizációról, de szkeptikus is
voltam. Én sem hiszek feltétlenül
Amerikában – de itt nem is Amerikáról volt szó, hanem az Egyház
Uráról, Jézus Krisztusról, és a bűnös
emberekről, akikért ő eljött ebbe a

világba. Franklin Graham szavaiban, akárhogy kerestem, egy deka
tévtanítás nem volt. Akármit is
mondott, Jézusra és az ő bocsánatára mutatott.
Nyíltan beszélt olyan bűnökről,
gyilkosságokról is, mint az abortusz. Kevesen vannak ma Magyarországon, akik ezt egy csarnok színpadáról ki merik mondani – hát
még azt, hogy Isten ezt is megbocsátja annak, aki töredelmesen megbánja tettét őelőtte! De felejtsük el az
igehirdető szavait – az az elfogadás
és bizalom, ami az itteni munkatársakat összefűzi, legyenek bármilyen
felekezet tagjai, számomra egyértelmű bizonyíték. A Reménység fesztiválon Isten egységet teremtő ereje
van jelen és munkálkodik folyamatosan.
reformatus.hu
Bagdán Zsuzsanna
(Folytatás a következő oldalon)

2012. június 17.

És az ország megmozdult!
ned?” – tette fel a
kérdést. Elmagyarázta, hogy Jézus
meghalt a bűneinkért – áldozattá vált
– és elvette azokat.
„Ha hajlandó vagy
elfogadni ezt a váltsághalált,
kész
megbocsátani neked!” Egyenes, átgondolt, igazán lelki tanítás hangzott
el, fokozatosan felkészítve az egybegyűltek lelkét a döntésre.
A színpadhoz előrevonuló, bűnbánatra indult emberek látványát nem
lehet megszokni – sokszor halljuk a
Billy Graham Evangelizációs Társaság
munkatársaitól. Mert a kegyelmet
nem lehet megszokni. Az is bebizonyosodott ezen az estén, hogy az Istentől ihletett zene, legyen az egy 1000

1000 fõs kórus

12 375 ember várta a Reménység
fesztivál nyitó estéjén a Papp László
Budapest Sportarénában és a Syma
„B” csarnokban, vajon mit készített Isten ennek az országnak.
„A szívünk áld és hála tölti be. Mily
nagy vagy te, mily nagy vagy te!” Százával özönlötték el az emberek a színpad előtti küzdőteret, hogy letegyék
bűneiket, hogy megbocsátást nyerjenek Franklin Graham prédikációja
után.
Az evangélista
míg
prédikált,
többször kérte a
hallgatóságot,
hogy gondolkodjon el a lehetőségen: „Gyere Istenhez ma este! Gyere
hozzá! Gyere ma
este! Isten megbocsátja bűneidet!
Gyere Jézushoz
ma este!” Franklin
Graham a Királyok 2. könyvének 21. fejezetéből olvasott fel, megosztotta Manassé történetét a lázadásról, a bálványimádásról.
Hangsúlyozta, hogy a Biblia azt
mondja: „Ne legyen más Istened rajtam kívül! Neked valójában Ki az IsteJoy Gospel kórus

fős kórus vagy a magyar emberek új
kedvence, a Signature Sound gospelkvartett, az atyai szívhez irányítja az
eltévedt és a megfáradt bárányokat is.
Steinbach József református püspök
úr nyitó imádságában megköszönte
Istennek a szeretetet,
amit megmutatott Jézus Krisztus által.
Megköszönte
Isten
hűségét, és azt, hogy a
szeretetétől senki és
semmi nem választhat
el bennünket.
Franklin Graham
kiemelte, hogy az idők
változnak, az üzenet
azonban nem, de a
magyarok vendégszeretete sem.
(Reménység fesztivál fotóit Fehér Berci készítette)
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A hit és reménység diadala
Franklin Graham a farmernapon nyakkendő
nélkül, farmeringben
prédikált. Lukács evangéliumának 15. fejezetéből megosztotta a tékozló fiú történetét. „Nem
először vagyok itt Magyarországon. 1989-ben
az édesapámmal jártam
már ebben az országban.
Sok minden változik, de
egyvalami nem: a szívünk bűnös, és szükségünk van a megbocsátásra! Szükség van arra,
hogy Isten megbocsássa, elvegye a
bűnt! Ő meghalt érted, feltámadt. Jézus Krisztus nem halott! Él, és ha hajlandó vagy behívni őt a szívedbe, az
életedbe, bízni benne, megteszi, és
megváltoztat! Ma lehetőség lesz erre.”

11 200 résztvevő, több mint 900
ember döntése Isten mellett. A Reménység fesztivál második napjának
gyümölcsei.
Hat órától már özönlött a tömeg az
arénába. Bár június 2-át a „fiatalok estéjeként, farmernapként”
hirdettük meg, a középAz ének- és zenekar baptista
korú és az idősebb korkarnagya Almási Kornél volt
osztály is szép számban
jelent meg. Sőt tapsolt,
táncolt a kortárs keresztyén zene képviselőinek
előadásain. Új-Zélandról
érkezett a Parachute
Band, az Ejtőernyős Csapat. A srácok az élő esőről énekeltek, „Élő eső,
hullj újra rám és hazámra, moss meg újra! A te
nevedet viseljük alázatos
módon, téged követve.
Ó, Istenem, fenn a
mennyben, gyógyítsd meg hazánkat!” Az egyenes, tiszta, bibliai tanítás több
Tapsvihar fogadta a Váci Fegyház mint 900 ember életében hozott tegés Börtön egy tucatnyi lakójának szín- nap este változást.
padra vonulását is. Ketten közülük biA többszörös Grammy-díjas
zonyságot tettek. „A testet láncra ver- Casting Crowns koncertjén ezrek énehetik, de Isten tud szárnyakat adni.” kelték együtt, hogy „Ki vagyok én?”
A tömeg hallelujázott, tapsolt, Istent Mark Hall, az amerikai együttes vezető
éltette.
énekese így vallotta meg hitünket:
„Uram, nem azért vagyunk itt, mert bármit
A fesztivál záróalkalmán
tettünk volna, mert
Papp János, egyházunk
olyan jó emberek lenelnöke egy magyar
nénk! Azért vagyunk itt,
nyelvû Bibliát adott át
mert te ilyen Isten vagy!
Franklin Grahamnek
Te visszafogadsz, te szeretsz, és ezt köszönjük
neked! Szeretünk, Jézus!”
„Egyszer ő visszajön” – ezzel a dallal zárult a Reménység fesztivál második napja.
(Forrás: Reménység
Fesztivál Iroda)

(Folytatás az előző oldalról)
Sok fenntartásomat elvette ez a
szeretetteli fogadtatás és megbecsülés. Felemelő érzés volt együtt énekelni dicséretet az ezerfős kórussal,
és együtt imádkozni azzal a két-háromezer emberrel, akik ott voltak
tegnap este. Úgy vezették ezt az estét, mint egy bűnbánati alkalmat,
mielőtt kifelé fordítanánk a tekinte-

tünket és erőnket a misszió felé –
nem titkolt célja a rendezvénynek,
hogy sok olyan ember jöjjön el, aki
nem hívő vagy inkább csak még keresi Istent.
parokia.hu
És amikor felszólította az embereket, hogy menjenek ki a színpad
elé, tegyenek bűnvallást és kövessék Jézust, elindultak az emberek a
padsorokból. Nem gyorsan, hanem
komótosan, de folyamatosan mentek ki előre a megtérők. Több ezer
ember ment ki aznap. És ahogyan
ott álltam középen és két oldalról
egyre csak ment a tömeg előre, remegni kezdtem. Lúdbőrös lett a
karom. Éreztem a Lélek áradását, és
elsírtam magam. Ez egy leírhatatlan, megfoghatatlan, szavakba nem
önthető érzés volt. Köszönetet
mondtam Istennek, hogy ennyien
vannak azok, akik az ő hívó szavára
az ő útjára tértek, és csak azt hajtogattam magamban, hogy „Dicsőség
legyen Istennek és Jézus Krisztusnak”! A bűnvalló imádság és a miatyánk közös imádkozása (Gáncs
Péter evangélikus püspökkel) pedig
különösen is nyomatékosította számomra a hálát Isten felé. A Reménység fesztivál tehát elindította az embereket az Úton. Nem volt ott katolikus és református, evangélikus és
baptista, pünkösdi és hitgyülis meg
golgotás. Ott csak keresztyének voltak. Akárcsak majd egykor, az utolsó napon. Hálás voltam Istennek,
hogy ez így együtt, közösségben
megtörténhetett, és én ennek a részese lehettem.
evangelikus.hu
Horváth-Bolla Zsuzsanna
(Összeállította Sinka Csaba)
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Reménység fesztivál
Budapesten
Baptista ökumené

Ökumenikus és baptista. Ökumenikus, mert szinte minden felekezet aktívan hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Baptista, hiszen a
szervező Billy Graham Evangelizációs Társaság és annak elnöke,
Franklin Graham is baptista. Déli. A
tálalás jellegzetesen amerikai.
Nyers, de tiszta. Bővebben: ökumenikus amerikai déli baptista.
Hallottam olyan hangokat, amelyek sérelmezték a prédikáció durvaságát. Szerintük az evangélista a
pokollal fenyegetett. Szerintem nem
olvassák eleget Pál apostol leveleit.
Nem kell az igazságot szépítgetni
vagy elmaszatolni. Igazak a Róma
3,23 és 6,23 szavai: „mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének”; „a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban”.
Ahhoz, hogy üdvözüljünk, csak be
kell látnunk ezt a három dolgot: bűnösek vagyunk; a bűnért halált érdemlünk; Jézus helyettünk halt
meg, csak el kell fogadnunk az áldozatát. Elhangzott. Sokan megtértek.
Károly György Tamás

2012. június 17.

„...amint látjátok is, halljátok is.”
Az elmúlt hétvégén egy rendkívüli
eseménynek lehettem szem- és fültanúja. A Billy Graham Társaság 23 év
után ismét hazánkba érkezett azért,
hogy Isten üzenetét a reménységről átadhassák nekünk.
A Papp László sportarénát és a
Syma csarnokot június első napjaiban
Krisztust dicsőítő énekek és Franklin
Graham megtérésre hívó szavai töltötték be.
A fenti idézet Péter apostol pünkösdi prédikációjában hangzik el
(ApCsel 2,33). Ez az igerészlet jutott
eszembe újra és újra a Reménység
fesztivál három napja alatt. A Szentlélek Isten ugyanis hatalmasan munkálkodott a jelenlévők szívében, s ennek
bizonyítékát láthattuk is, hallhattuk is.
Úgy gondolom, bátran kimondhatjuk,
több ezren tértek meg Istenhez ezen a
hétvégén, sokan megújultak a hitükben, többen elkezdtek érdeklődni az
Úr iránt.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy tanácsadóként testközelből
találkozhattam emberekkel, akik készek voltak életük legfontosabb döntését meghozni. Élmény volt belenézni
könnyes szemükbe, visszamosolyogni
rájuk, s együtt örülni velük annak,
hogy van remény, mert Isten kilépett a
függöny mögül, és megmutatta az iga-

zi arcát nekünk, ahogy ezt Pintér Béla is
énekelte egyik dalában.
A fesztivál második napján különleges élményben lehetett részünk. A
Váci Fegyház és Börtön tékozló fiai bizonyságot tettek arról, hogyan tértek
vissza az atyai házba, és a Magasságos
hogyan változtatta meg az életüket.
Kimondhatatlan áldás volt látni és hallani, hogy Isten munkája mennyire elképesztő, és számára tényleg nincsen
lehetetlen. S habár ezek a testvérek

még mindig a börtönben töltik a büntetésüket, ennek ellenére hatalmas
öröm és szeretet sugárzott az arcukról.
„A testet láncra verhetik, de Isten tud
szárnyakat adni” – hangzott bizonyságtételük.
Nagy hatással volt rám az 1000 fős
kórus és a szimfonikus zenekar együttese is, amit Almási Kornél vezényelt.
Miközben dicsőítették Istent, eltűnt az
aréna, eltűntek körülöttem az emberek, s a lelkem szárnyalt az Örökkévaló felé. A „Nagy Király” kezdetű dal
közben már nem bírtam kicsorduló
hálakönnyeimmel. Teljesen egyetértek

Süveges Gergő házigazda találó mondatával: „Azt a betyár mindenit!”
Miután vége lett az alkalmaknak,
több önkéntes társammal együtt az
adatok feldolgozásán munkálkodtunk. Megint csak a Szentlélek munkáját tapasztalhattuk meg abban, hogy a
sok különböző felekezetből származó
ember milyen egységben és szeretetben tud együtt lenni. Nagy ajándék
volt számunkra az, hogy ebben a munkafolyamatban sok-sok névvel találkozhattunk és imádkozhattunk is értük, hogy az elvetett magok magas
fákká növekedjenek.
A fesztiválnak vége, de a reménység megmarad. S az elkövetkezendő
napokban, hetekben, hónapokban,
években kezdődik csak az igazán kemény munka: a sok-sok megtértet tanítványoznunk, utógondoznunk kell.
De semmi pánik, nem vagyunk egyedül ebben a munkában. A Szentlélek
továbbra is itt van közöttünk, és mi láthatjuk is, hallhatjuk is, ahogyan cselekszik, dicsőség az ő szent nevének!
Muzslai-Bízik Bencze
a BTA lelkész szakos hallgatója
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„Térjetek meg, merítkezzetek be, és veszitek a Szentlélek ajándékát!”
– hangzott a felhívás Péter pünkösdi prédikációja nyomán

A szigetszentmiklósi gyülekezetben a pünkösdvasárnapi istentiszteleten nagyszámú érdeklődővel és
családtagokkal együtt tanúi lehettünk öt bemerítkező testvér hite
megvallásának. A délelőtti istentisztelet keretében Bacsó Benjámin debreceni ifjúsági lelkipásztor testvér hirdette az evangélium üzenetét, majd
a bemerítkezők bizonyságtételét
hallgatta a gyülekezet, és azt követően Lukács Tamás helyi lelkipásztor
végezte a bemerítést.
Elsőként Ki Eunyoung Ruth testvér lépett a medencébe, aki koreai
misszionáriusként szolgál a gyülekezetben. Megtérésekor – még koreai tartózkodása idején – felnőttként
meghintéssel megkeresztelkedett, és
így szolgált elhívó Urának. A gyülekezetünkben forgolódva azonban
szükségét érezte a bibliai keresztségnek, a hitvaló bemerítkezésnek.
Néma Lajos szigetszentmiklósi fiatalember menyasszonya, a nemrég
gyülekezetünkhöz csatlakozó Szabó
Melinda bizonyságtételei nyomán indult el a Krisztus útján. Megtérésének indítékát és szép bizonyságtételét jelen levő – még nem hívő – barátai, munkatársai is végighallgatták.
Steiner Jánosné testvérünk az
evangéliumot a gyülekezet idősek
otthonában végzett szolgálatai alkalmával ismerhette meg. Julianna testvérünk mindig nagy érdeklődéssel
fogadta az igét. Szívesen jött a gyülekezetbe, és szerette a közösséget.
És ahogy az idősödő kor határához
közeledik, nagy elhatározással
Krisztus mellett döntött, és az Úrral
járva szeretné folytatni életét.
Szabó Józsefné testvérünk már
több éve járt a gyülekezetbe, nagy

szeretettel és jó kedvvel vett részt
minden gyülekezeti szolgálatban,
imádkozó élettel, hitben forgolódott.
És amikor az Úr megszólította, Viola
testvérünk igent mondott, és szép
hitvallással Urának vallotta Krisztust.
Szanyó Józsefné testvérünket szintén az idősek otthonában végzett
gyülekezeti szolgálatok során érintette meg az evangélium. Irén testvérünk bizonyságtételében elmondta,
hogy már kislánykora óta kívánkozott Isten útján járni. Mindig igyekezett megragadni a lehetőséget, de
csak idősödve érte el, hogy szívét kinyithatta Megváltója felé.
Az Úr Lelke vezesse új testvéreinket a győzelmes hívő életben a
végső célig, hogy elérjék hitük célját,
a lélek üdvösségét!
Pünkösd délután az új tagokkal
együtt úrvacsorázott a gyülekezet,
hálát adva Istennek az Úr Jézus
megtört testéért és kiontott véréért,
és a benne nyert áldott közösségért.
(L. T.)

Gyémántmenyegzõ
Id. Kovács Istvánt és feleségét 60.
házassági évfordulójuk alkalmából
köszöntötte a gyulai gyülekezet
2012. május 20-án a délelőtti istentiszteleten. Pista bácsi és Marcella
néni Komádiban kötöttek házasságot 1952. május 21-én. 2008. novembere óta élnek Gyulán a családi gondoskodás védelmében. A JSir
3,22–23 alapján megszólaló lelkipásztori áldáskívánást követően
Perlaki Csaba gyülekezetvezető testvér adott hálát Urunk megtartó kegyelméért. MJ

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
ALBERTIRSA: Motyovszki Pálné Kiss Erzsébet temetése 2011. november 9-én volt. Az albertirsai
gyülekezetben szolgált mint karénekes, pengetős zenész és tanár, énekgyűjtő és harmonista. Utolsó éveiben a Hajdúböszörményi Szeretetházban élt. 88 éves korában hívta
magához az Úr. Temetésén Tenkely
Béla lelkipásztor és Révész István, a
szeretetotthon gondnoka szolgált.
PÉCS: 2012. április 24-én, 83 évesen költözött el földi otthonából özv.
Bondor Jenőné Drexler Erzsébet.
55 évig tartó házasságban élhetett
férje 2009-ben bekövetkezett haláláig. Ezt követően is családja körében
élt. Örömet és áldást jelentett számára, hogy az imaháztól néhány
méterre lakott, így minden alkalmon jelen tudott lenni, s hűségesen
imádkozott. Az Úrral élt 67 éven át.

H I R D E T É S E K
 Eladó egy felújításra szoruló,
60 m2 lakás Újpesten. Tel.: 369 93 60.
 Eladó ház Gyálon 4 szobás,
amerikai konyhás, 2 fürdőszobás
110 m2-es, két önálló, de egybenyitható lakrészű, új építésű ház nagy
kerttel eladó. Irányár: 22 millió Ft.
Érdeklődni: 70/948-4017.
 Kiadó nyaraló Nyaralásra alkalmas nyaraló sátorozási lehetőséggel a Duna-parton olcsón kiadó
Esztergom és Visegrád közt. Víz,
villany, fűtés van. Tel.: 0620 770 5370.
 Lakás kiadó Újpesten hosszú
távra, keresztyén személyek számára. Tel.: 06 20 770-5818.
 Ingyenes jogi tanácsadás Az
MBE székházában (VI. kerület, Benczúr utca 31.) minden kedden 15–16
óráig. Ügyvéd: dr. Zolcsák Ottó. Előzetes bejelentkezés az alábbi telefonszámokon szükséges: 06-30/
3068-340-es vagy a 06-20/775-8181es (baptifon). Az ügyfelek fogadása
az előzetes időpont-egyeztetés alapján történik. Szerződések, ingatlanjog, cégalapítás, -módosítás, munkajog; öröklési jog; családjog, birtokvédelem, kártérítési jog.
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Reménység fesztivál
folytatás a címoldalról

Franklin Graham evangélistát
Varga György tolmácsolta
Mielőtt Franklin Graham a pulpitushoz lépett, Papp János, a fesztiválbizottság elnöke megköszönte a
szervezőknek a munkát, az egységet, majd Franklinnek egy magyar
nyelvű Bibliát nyújtott át, s megkérte, hogy imádkozzon továbbra
is hazánkért. A záróeste igehirdetésében az evangélista arra helyezte a hangsúlyt, hogy Isten szemében az emberi lélek mennyire értékes. „Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri, lelkében
pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?” (Mt 16,26)
A háromnapos esemény szervezésében több mint 300 magyarországi keresztyén gyülekezet
vállalt részt több ezer önkéntessel
és a Billy Graham Evangelizációs
Társaság közreműködésével. 278
busszal érkeztek vidékről és a határainkon túlról a vendégek.
A fesztivál célkitűzése az volt,
hogy a keresztyén értékeken alapuló reménység üzenetét osszuk
meg a jelenlévőkkel (vallási, politikai hovatartozástól függetlenül,
minden korosztállyal) a koncerteken és a jótékonysági akción keresztül.
Reménység fesztivál – esemény, amit visszavárunk!
Bali Mónika
(Forrás: Reménység Fesztivál Iroda)

A zsoltáros – Beharka Pál elõadása (2. rész)
Természetesen az előadás keretében a saját evangéliumi hitéletünkhöz
fűződő gyülekezeti éneklés történelméről is esett szó. Előrebocsáthatjuk,
hogy közösségünk kezdeti zenetörténelmi ismereteihez képest éppen
Beharka Pál testvér munkája szélesítette a tudásunkat. Igaz, hogy az éneklő
gyülekezetnek ilyen adatokkal nem
kellett törődnie. Kétségtelen azonban,
hogy némely szöveg- és dallamszerző,
akit kedveltünk, nehéz sorsában, óriási emberi veszteségeiben és egyéni keresztjének hordozásában mindig megérdemli a figyelmünket. Az előadás
keretében erre nézve is hallhattunk
példákat.
Előbb Európában, majd az Egyesült Államokban szellemi felfrissülést hozott a személyes hiten alapuló
vallásosság a születéssel örökölt egyházi konfesszió meghatározó keretein kívül. Változásra, az elrontott élet
újrakezdésére hívogató énekek nagy
számban készültek. A gyülekezeti
énekek új elemei – szöveg és dallam
– megtérésre szólítottak föl. Az evangélisták mellett énekszerzők jelentek
meg, mint a nagy metodista igehirdető, D. L. Moody mellett I. D. Sankey,
„az evangéliumi énekes”. A lelkiség
és a független, szabadegyházi gondolkodás rendszerében az egyéni keresztyénség, metodista és baptista –
majd mindezek után a sokféle mozgalom és felekezet –, mind alakított
saját használatára alkalmas egyházzenei választékot. A folyamat a mai
napig folytatódik. Nálunk az angol
és német nyelvű fordítások terjesztettek evangéliumi gondolatokat és serkentettek krisztusi életre embereket.
A legtöbb evangéliumi ének egyszerű fordításban terjedt el és hozott a
Kárpát-medence népei közé szellemi
megújhodást különösen a reformkortól a huszadik század első feléig. A
mai vallásos könnyűzenét a múló divatok közé sorolhatjuk, amelyek talán nem az elmélyülést, inkább a vallásos színezetű, jó hangulatot szolgálják.
Beharka testvér – mint a tanfolyamokon annyiszor – most is intette,
buzdította a megjelenteket, hogy mindig örömmel énekeljenek. Az egyházi
zene magasztos régiójába emelkedett
Kispesten nem csupán az előadó és a
bemutató alkalmi kórus, hanem a teljes gyülekezet. Majd a körülbelül
másfél órás és nagyon áldásos program sietve befejeződött, hogy a vendégek eljussanak otthoni gyülekezeteik délutáni istentiszteletére.

Beharka testvér hűséges, kitartó
művészi munkája, szervező és oktató
fáradozása több értékkel gazdagította
belmissziónkat az utóbbi fél évszázad
alatt, mint az összes más „szakbizottság”. Az újpesti egyházzenei műhelyben közösségünk legjobb munkásai
nevelkedtek föl a keze alatt. Tőle nemcsak szakmai ismereteket, zenészi
technikát, hanem türelmet, krisztusi
szeretetet és az előttük járók tiszteletét
tanulhatták meg. Gyülekezeteink lelkiségi arculata szorosan az ének-zenei
munkával határozható meg. Beharka
Pál testvér énekes kiadványai határokon kívülre is eljutottak, és sokat segítettek az evangéliumi magyarság lelki
erősödésében. Felcsendülő orgonazenéje legyőzte a nyelvi, szóbeli nehézségeket távoli népek között. Rendkívül
nagy szolgálatot tett ezzel Isten országának.
Köszönjük az idei „családi nap”
gondos előkészítését és Beharka
testvér szolgálatát, a helyi énekkar
vezetőjének fáradozásait, a Beharka
család megjelenését. Bensőséges
volt a kora délutáni másfél óra, amit
csendes áhítat zárt. Az előadóért,
missziónkért és a jövőnkért imádkoztunk. (Kyrie eleison!)
Szebeni Olivér

1989 – Népstadion

Franklin Graham édesapja, a
napjainkban már 94 éves világhírű evangélista, Billy Graham többször járt hazánkban, legutóbb
1989-ben hirdette az igét 90 000
ember előtt a Népstadionban. A
tolmácsolás akkori szolgálatát dr.
Haraszti Sándor látta el.

