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A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. június 24.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

Presbiter- és diakónusavatás Pécsett

Május 6-án, többéves előkészítés
után, a nap sugarától fénylő vasárnapon ünnepi alkalomra gyűlt össze a
pécsi gyülekezet. Dr. Meláth Ferenc, a
gyülekezet avatott presbitere az 1Tim
6,11–12 igeversek alapján három felszólító kifejezéssel buzdította az imádkozó közösséget: Törekedjünk a hitre,
szeretetre, állhatatosságra! Harcoljunk
a sátán ellen Isten nemes ajándékáért,
a hitért! Ragadjuk meg és ragaszkod-

junk az üdvösséghez mint
Isten ajándékához!
Az ünnepi istentiszteletet Gerzsenyi Sándor lelkipásztor imádságával kezdtük meg.
Az igehirdetés szolgálatát Paróczi Zsolt, a Dunántúli Baptista Egyházkerület alelnöke végezte,
melynek alapigéje az 1Tim
3,1–13 volt. Életszerű és élő
tanításában kiemelte, hogy a gyülekezetért végzett munka jó munka, melyet az Úr jutalmaz, de a gyülekezetnek is el kell ismerni ezt a szolgálatot,
noha nem a gyülekezet felé tartoznak
elsősorban számadással, hanem az
Úrnak, akinek fogadalmat tesznek. Ha
így tesznek, a legnehezebb időszakban
is szolgálni tudnak majd, mely szolgálat Isten előtt a legkedvesebb lehet.
(Folytatás a következő oldalon)

Börtönlelkészek konferenciája
A Börtönlelkészek Európai Szervezete (IPCA
Europe) ez év június első
hetében Erdélyben, Felsőszombatfalván (Sambata de
Sus) tartotta négyévenkénti
konferenciáját. A konferencián 125 börtönlelkész vett
részt szinte valamennyi európai országból. A magyarországi börtönlelkészeket
Roszík Gábor evangélikus
lelkész, a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének elnöke képviselte.
A konferencia végén elfogadott deklaráció néhány gondolata: A konferencia
sürgeti a kormányokat és egyházakat,
hogy sokkal inkább segítsék a bűnesetek áldozatait a bánat és veszteség

CVI. ÉVF. 26. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„Kész a szívem, Istenem, arra, hogy
énekeljek és zengedezzek lelkesen!
Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a
hajnalt!” (Zsolt 108,2–3)
A HÉT GONDOLATA
Az író vallomása: „készen áll a
szívem”. Ez akár egy kora reggeli
szilárd vallomása lehet a hívőnek
is. Képzeljük el azt a napot, amit
úgy futunk végig, hogy már az
indulásnál eszünkbe jutott a legerősebb, legkedvesebb személy,
aki velünk olyan mértékben
törődik, mint aki valósággal
szeret! Legyen a mi reggeli imádságunk is ez: Isten dicséretre
méltó, mert tudatosítja bennünk
irántunk való szeretetét! (Katona
Béla – Pesterzsébet)
A HÉT GYAKORLATA
Ahogy felébredtél, köszöntsd
legelőször Jézus Krisztust!
A HÉT IMÁJA
Jó reggelt uram Jézus!
Jó reggelt öröm!
Jó reggelt békesség!
Jó reggelt kegyelem!
(Túrmezei Erzsébet:
Reggeli ima – részlet)

megélésében. A konferencia tudatában van annak, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszer mennyire figyelmen kívül hagyja az áldozatokat.
Minden egyházat kérünk, hogy támogassa a börtönökben folyó lelkipásztori szolgálatot.

„Miután tehát megszabadultatok a bûntõl,
az igazság szolgáivá lettetek.” (Pál apostol levele a rómaiakhoz 6,18)

Pihenjünk üdülõinkben!
 A hajdúszoboszlói Betánia
üdülő (Hajdúszoboszló, Puskin
u. 10.) négy apartmanban (6 szobában), 17 ággyal várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. Jelentkezés Komárominé Márta
gondnoknál (20/886-3525 vagy
k o m a ro m i t i b o r @ f re e m a i l . h u
vagy www.betania.baptist.hu).
 A balatonföldvári Bethesda
Üdülő várja a testi-lelki pihenésre vágyókat. Telefonszáma: 0620-775-99-33,
e-mail
címe:
lajos.lovasz@gmx.de.
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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 található:
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 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 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 30. és augusztus 4.
között rendezik a Válóháló miszszió nyári táborát 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

2012. június 24.
Presbiter- és diakónusavatás Pécsett – folytatás a címoldalról
Macher Tivadar, a pécsi
gyülekezet lelkipásztora elmondta az ünneplő hallgatóság előtt, hogy a gyülekezet hitből készült avatni a
lelki munka szolgálatára
presbitereket, valamint diakónust a gyülekezeti élet
szervezésére.
Ez ünnepi cselekedet
előtt az avatandók bizonyságtételükben elmondták,
mit jelent számukra a szolgálat, a gyülekezet és az Istennel való a szolgátok” (Mt 20,26–28). Jézus nemcsak beszélt erről, hanem ő maga mukapcsolat.
Bondor Jenő: Negyvenhárom évvel tatta be a szolgálat példáját. A krisztuezelőtt 26-an álltak fehér ruhában, s si vezető a szolgálat által vezet. Avaénekelték: Vágyom melletted élni, tandó testvéreink személyes elhívás
Jézus... Erre vágyik azóta is. 1997-ben nélkül csak tisztséget fognak betölteni,
történt diakónussá avatását követően így szükséges, hogy meghallják Jézus
Isten megállította, ami átrendezte az hívását, amint ezt tette a tanítványok
életét. Megtapasztalta, hogy a családi közt is: „Jer, kövess engem, légy a szolés gyülekezeti háttérnek, imaéletnek gám!”
Az apostoli korban szokásos mófontos szerepe volt a gyógyulásában.
A nehéznek tűnt kereszt súlya csök- don, a Bibliában leírtak alapján kézrákent azáltal, hogy Jézus átvette tőle a tétellel imádkoztak testvéreinkért dr.
terhet. Az Ef 4,6 igeversben olvasható Meláth Ferenc, Marosi Nagy Lajos,
igéket vallja és hirdeti: „egy az Istene és Paróczi Zsolt és Macher Tivadar, miuAtyja mindeneknek; ő van mindenek felett, tán ők és feleségeik fogadalmat tettek
a szolgálatra.
és mindenek által, és mindenekben.”
Az ároni áldás eléneklésével együtFeik Ervin: Életében irányt mutató
igéket az ApCsel 6,3.5.7 versekben ta- tesen kért áldást a gyülekezet Bondor
lált: „Az Isten igéje pedig terjedt, és na- Jenő és Győri Kornél presbiterré, Feik
gyon megnövekedett a tanítványok Ervin diakónussá avatására és szolgászáma...” Huszonhét évvel ezelőtt fo- latára.
Madarász Dezső a Presbiteri Tanács
gadta el Jézust a samáriai asszony példáján keresztül. A névtelenekhez sze- nevében köszöntötte avatott testvéreretne hasonlítani abban, hogy nem a inket a 2Kor 12,9–10 alapján.
Szommer István, a pécsi gyülekezet
hírnévért, hanem Jézusért szeretne
diakónusa testvéri szeretettel kívánta,
szolgálni.
A munkának többféle meghatáro- hogy legyen a három avatott testvérzása van a számára, így a gyakorlati és ben kitartás és erő a gyülekezetért, a
lelki feladatok is megtalálják őt. Isten gyülekezetben végzett szolgálathoz, s
iránti engedelmességgel, Istentől ka- mindannyiunk nevében ígéretet tett
pott kegyelemből, hűen szeretne élni, arra, hogy imádkozó szívvel állunk
mögöttük és mellettük.
szolgálni.
Az ünnepi istentisztelet az úrvaGyőri Kornél: Bárkinek lenni egy
közösségben, a gyülekezetben köny- csorai közösségben folytatódott, s erőnyebb, mint valakinek lenni. Ottho- síthettük meg valamennyien az Úrral
nában az íróasztala felett egy három kötött szövetségünket, elkötelezésünszóból álló kép függ: Miért vagyok ket a gyülekezet felé, s ismételhettük
itt? – ezt a kérdést bárhol és bármikor meg azokat a kívánságokat, ígéreteket,
feltehetjük magunknak, és ma is sok melyeket a köszöntést végző testvéválaszt lehet rá adni, de elsősorban rektől hallhattunk.
Kívánjuk testvéreinknek, hogy oszazt emelte ki, hogy Istennek terve,
szándéka van vele, az életével, s ebbe lopként álljanak a gyülekezetben, s Isszeretne beilleszkedni. Úgy érzi, aho- ten kegyelme erős legyen bennük,
gyan Mózest hívta az Úr, úgy hívja őt hogy alkalmasak legyenek a kiválaszis a szolgálatra. A gyülekezettől veszi tott szolgálatra.
„Legeltessétek Isten nyáját, mely rátok
a munkát, s szeretne ebben a munkábízatott, és viseljétek gondját, nem kényban hűségesen dolgozni.
Marosi Nagy Lajos, a Presbiteri Ta- szerűségből, hanem szabad akaratból, Isten
nács elnöke az avatás megszentelt per- akarata szerint... jó szándékból!” (1Pt 5,2)
ceihez érve emlékeztetett arra, hogy
Borbélyné Győri Gabriella
„aki naggyá akar lenni köztetek, az legyen
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A Baptista Szeretetszolgálat hírei
Reménység fesztivál
Sikeresen lezajlott a Reménység
fesztivál – már ha egy ilyen kaliberű
rendezvény kapcsán használhatunk
ilyen sablonos, elcsépelt kifejezést.
Az evangelizáció mindhárom estéjén
százak mentek előre és mondtak
igent az egyedül élő Istenre és a Megváltó Jézusra.
A nagyszabású eseménysorozat
részeként több egyház szeretetszolgálata összefogva élelmiszergyűjtést
szervezett. A Papp László Sportaréna
előtt felállított gyűjtőponton mindennap tömegek ajánlották fel adományaikat, így vasárnapra több száz
kiló élelmiszer: liszt, olaj, cukor, rizs,
bab és egyéb termék gyűlt össze.
Az adományokat a szeretetszolgálatok osztják szét rászorulókat segítő intézményeikben vagy a hozzájuk forduló, szükséget szenvedő emberek között.
„A jövő reménységei”
Ezzel a címmel rendezte meg a
Baptista Szeretetszolgálat június 1-jén
gyermeknapi programját. A délelőtt
folyamán a rászoruló gyermekek (az
ország számos pontjáról érkezett
nagycsaládosok, nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek, fogyatékos intézmény lakói) két előadást tekinthettek meg a Fővárosi Nagycirkuszban.
Ezt követte egy felvonulás, mely a
Hősök teréről indult, és olyan különleges járműveket lehetett kipróbálni,
mint a pink színű vagy éppen a Ladából átalakított limuzin, de volt meseautó, és VIP kisbusz is.
A programok a Felvonulási téren
folytatódtak, ahol koncertek várták
az érdeklődőket, valamint egy különleges attrakció is: Simet László egy 20
méter magasan kifeszített kötélen
motorozott végig. Egy másik látványos programelem volt az is, amikor
a gyerekek héliumos lufit kaptak, és
egyszerre engedték fel a levegőbe.
A Baptista Szeretetszolgálat idén
is mindegy 4000 hazai és Erdélyből
érkezett gyermeket örvendeztetett
meg immáron tizenkettedszer.
Európa legjobb, a világ második legjobb mentőcsapata lett a
Rescue24
19 ország 115 mentőegysége mérettette meg magát Csehországban a
Rallye Rejvíz 2012 versenyen. A szimulációs feladatok között olyan jelentős események voltak, amelyek
bármikor bekövetkezhetnek – tömeg-

balesetnél és gyermekbántalmazásnál is bizonyítaniuk kellett az egységeknek.
Magyarországot két csapat képviselte: az Országos Mentőszolgálat
Budaörsi Mentőállomása és a
Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő
Nemzetközi Csoportja. A feladatok
összesítése után eredményhirdetéskor az USA Florida csapata után a
második helyen a magyar Rescue24,
harmadik helyen pedig Japán csapata végzett.
Részlet Pavelcze László webnaplójából: „Csapatunk a dobogóra
egyetlen európai csapatként állhatott
fel! A csapat tagjai: Kovács Eleonóra, a
HM-OMSZ sürgősségi orvosa, Horváth Attila HM-OMSZ mentőtiszt,
Ondrej Kovac tűzoltótiszt, gépkocsivezető, valamint Pavelcze László
mentőápoló – valamennyien mindent megtettünk a siker érdekében!
Büszkék vagyunk arra, hogy jó hírét
vihettük Magyarországnak!”
BSZA sajtószolgálat
Niklán járt a szeretetszínházunk
Május 29-én délután a niklai iskolások és óvodások Lázár Ervin A
Négyszögletű Kerek Erdő című mesejátékát láthatták. A Baptista Szeretetszolgálat Imre Sándor Szeretetszínháza által bemutatott produkciónak a
helyi művelődési ház adott otthont. A
darab rendezője a szeretetszínház vezetője, Bartokos Tamás volt.
„Egy profi színész és körülötte jó
pár tehetséges színészi affinitású
gyermek... Amit együtt »létrehoznak« a színpadon, az pedig valami
fenomenális. A nézőtéren érződött,
hogy a fiatal szereplőgárdának ez az
egész egy »nagy kaland«, maga a játék hatalmas élményt ad nekik, átélik
a szerepüket, ezáltal hitelessé válnak,
és akarva akaratlanul magukkal húzzák a nézőtéren ülőket... mindenki
részesévé vált az előadásnak...
Ezúton mondunk köszönetet
Bartokos Tamás művészeti vezetőnek
és minden szereplőnek, hogy a pünkösdi marcali premier után elhozták
Niklára is a mesejátékot, és felejthetetlen színházi élményt szereztek a
niklaiaknak” – írja egy résztvevő az
előadásról.
baptistasegely.hu
(A niklai oktatási intézmények a baptista fenntartású bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola tagintézményei. A szerk.)

Megkérdeztük
Papp János elnök testvért
– Elnöki mottód így hangzott: Nem
irányváltásra, hanem sebességváltásra
van szükség. Ez alatt mit kell értenünk?
– Baptista közösségünk hatalmas értéket hordoz, amelyet a múltban elődeink engedelmessége, szolgálata által adott az Isten. Nekünk
az a felelősségünk, hogy ehhez hozzátegyünk a jelenben – és ezáltal a
jövendő utódainknak is – olyan értékeket, amelyek így növelik, amit
kaptunk. Ez természetesen azt jelenti, hogy sok területen formálnunk és
formálódnunk, ha tetszik, „sebességet váltva” haladnunk, változtatnunk kell. Mindezzel kapcsolatban
nekünk, hívő embereknek a hit, a látás, a megértés és a közösség útját
kell követnünk. Hinni a bennünket
megszentelő és minden igazságra
elvezető Szentlélek Istenben. Látást
nyerni és azt képviselni, azaz Isten
jövőre vonatkozó akaratát és terveit
keresni, elfogadni és annak megvalósítására törekedni. Megérteni, tehát törekedni a történések és az azokat mozgató erők valóságos megismerésére és megértésére egyénileg
és közösségileg, hogy döntéseink és
életutunk követhető és követendő
lehessen. Mindezt közösségben
kell tenni, tehát az egyéni és gyülekezeti önállóság mellett, tisztázott és
hűségesen követett közös célok
mentén vállalt szövetségi együttműködésben kell élnünk!
A tervszerűségre, célszerűségre
is hangsúlyt szeretnék tenni, hogy
az események ne csupán megtörténjenek, hanem előzetesen kérjük
el Isten vezetését, és aztán célszerűen, felkészülten tervezzük meg és
tegyük meg azokat a lépéseket,
amelyek az ő akaratából fakadnak.
Egy olyan világban élünk,
amely nagyon-nagyon gyors információterjedéssel, nagyon sűrű kapcsolati hálóval rendelkezik. Komoly kihívásokkal nézünk szembe.
„Fel kell vennünk a tempót”, és
mindezt úgy kell megvalósítani,
hogy közben a biblikus, az eredeti
baptista értékeinket ne veszítsük el.
Sokkal inkább hozzátegyünk ezekhez a mában azon keresztül, ahogyan elérjük a mai és a következő
generációkat Krisztus evangéliumával.
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Káros szenvedélyek
Trágárság, káromkodás
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne
jöjjön ki a szátokon…” (Ef 4,29)
Korábbi bibliafordításunkban a
„bomlasztó beszéd” tiltás helyén
„rothadt beszéd” volt olvasható. A
nálunk népszerű Békés–Dalos-fordítás „rossz beszédet” ír, ami érthető
is, mert a görög Újszövetség szavait
latin fordítás után veszi alapul, ahol
ezt a kifejezést használták. Az eredeti görög szó másodjelentéseiben
nagy választékot foglal össze a
„rosszból”.
A közönséges, ocsmány beszéd
nemcsak rossz szokás, hanem szellemi fertőzés és kellően el nem ítélt
ártalom anyanyelvünkben. Amint a
por, a dohányfüst káros, a trágárság
hasonlóan szennyezi a környezetünket. Bomlasztja az ízlést, sztereotípiái a jobb érzésű emberekben undort keltenek. Sajnos „tanítják” már
a bölcsődétől az egyetemekig, használják a szippantó mellett és a parlamentben. A legrosszabb azonban az,
hogy a közönséges beszéd létjogosultságot követel hovatovább nemzeti sajátosságaink között.
Az utca emberei a trágár beszédet bocsánatos, rossz szokásnak
tartják, afféle felelőtlen üresjáratnak.
Beszélnek, ahogy másoktól hallják,
semmivel nem törődnek. A káros
szenvedélyek, rossz szokások következményeitől azonban nem
mentesít sem a belátás, sem a fogadkozás, és hiába hivatkozik másokra
az eldurvult szavú. Leszokni sem
tud senki oly hamar, amilyen gyorsan rászokik. Hiába próbálkozik,
mert a szavai „gyorsan röppennek
ki fogai kerítésén”, nincs ideje úrrá
lenni felettük. Semmilyen alkalmas
patikaszer nincs a dühödt szavak ellen. „Magyarán szólva” már az is bizonyságtétel, ha valaki nem káromkodik.
Gyakori, hogy mentegetik a káromkodást, mintha az csupán Isten
nevével kombináltan lenne vétek, és
a szitok, átok, indulatszó nem merítené ki a vétkezés fogalmát. Pedig
Jézus Krisztus tilt minden durva és
sértő kifejezést a hegyi beszédben
(Mt 5,22).
A Szentírás ajánlja az önmérsékletet. A szülői szeretet pedig szerét
ejti, hogy az óvodából hazatérő kisgyermek első tisztátalan szavát korrigálja. Leghelyesebb, ha sem ők,
(Folytatás a következő oldalon)
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Isten és a pénz
Aki szereti a pénzt, nem elégszik
meg a pénzzel – írja a Prédikátor
(5,9). A pénz a mai kor istene. A mai
kor emberének szíve a pénzében
van, mert azt szereti igazán. Lélektanilag a pénz gyűjtőfogalom, benne van minden, amit szeretnénk, a
jólétünk, nyugalmunk, mások megbecsülése felénk, és saját önbecsülésünk. Hamvas Béla úgy hívja ezt a
szerelmet, hogy jólétszenvedély,
más szóval moneykrácia. Mert az
istenünk az, akit valóban szeretünk, bármilyen függetlennek nyilvánítjuk magunkat hitetlenként,
vagy istenfélőnek kegyesként. A
mai társadalom, amelyhez mi is tartozunk, valójában csak a pénzt, a
profitot kívánja és szereti. Mégpedig olyan intenzíven, hogy nyílt háborúban, vagy sunyi gazdasági
nyomással, bármikor ölni képes, sőt
az életét is feláldozni érte. A gazdasági, anyagi tényező ma mindent
felülír, környezetkíméletet, karitatív szándékot, oktatás-szervezést,
művészetművelést, sőt az emberséget is. Ha reklám értéke van, jöhet a
jótékonykodás, de ha csak önmagában jelenik meg, egyből az a kérdés:
van-e rá pénz, és kinek?
A pénzt nemcsak a gazdagok
szeretik, hanem a szegények is,
mert ha a szegények hirtelen gazdagokká válnak, éppolyan mohókká
és könyörtelenekké válnak, mint a
szegények szemszögéből bűnös
gazdagok. Az újgazdag proli éppoly embertelenné vált, mint az a tőkés, aki ellen fellázadt, és akinek a
pozícióját elorozta.
A tőke sohasem képes meztelenül mutatkozni, mert csúnya. A
pénzvilág által irányított életünk
nemcsak igazságtalan és tisztességtelen, hanem embertelen is. Mindent meg lehet vásárolni, ezért nem
kell azzal vergődni, hogy valamit
saját fejünkkel kigondoljunk és
megcsináljunk. Ezért nem is nézünk
utána semminek, csak annak, hogy
megfelelő mennyiségű pénzünk legyen. Hiszen a plázákban csupa
kész holmit vásárolunk, ami ha elromlik, kidobjuk és újat veszünk.
De minden egyre silányabb lesz.
Nemcsak az áruk, ruhák, autók,
elektromos kütyük, hanem minden,
ami eddig esetleg nemes volt. A művészetet, filmeket, könyveket nem
szakemberek vagy művészek csinálják már, hanem pénzéhes menedzserek. Az iskolai anyagban és a

médiában az igazság helyét átvette
a hír, a gondolat helyét az, ami érdekes, a szerelem helyét átvette a szeretkezés és a pornó. Végül minden
egy kaptafára készül és egyre hitványabb lesz. Félő, hogy az egyházakban is (mint a történelem során oly
sokszor), a hatalmas egyházi szervezések vagy szervezetek, vagy éppen a tömeges megmozdulások körül szintén terjeng a pénzszag.
Az aranyborjú kísértése nem új
keletű. Mózes a hegyen az Istennel
beszélgetett egy olyan mennyei
tervről, egy felséges világról, amelyben majd igazság és békesség fog
uralkodni – és Mózes olyan fénylő
arccal jött le a hegyről, amilyenre az
emberek nem bírtak ránézni. Eközben népe aranyborjút öntött és vad,
részeg-boldog önkívületben járta lealjasult táncát körülötte.
Az Úr Jézus azt mondta, hogy
ahol a ti kincsetek, ott a ti szívetek is
(Mt 6,21). Aki a pénzzel foglalkozik,
az többnyire érzelmileg is le van
kötve vele. Szellemi képességeinek
(Folytatás a következő oldalon)

Házassági évforduló

Május 19-én a család, barátok,
testvérek társaságában ünnepelték
Kovács Arthur testvér és felesége,
Eszter 50. házassági évfordulójukat.
A hálaadás hangján emlékeztek a
közösen megtett útról. Egymás és
Isten iránti tiszteletük, elkötelezettségük, szeretetteljes hűségük nagyszerű példa az utánuk következő
generációk számára.
Másnap a gyülekezet közössége
körében hangzott el a köszöntés:
„az Isten ajándékai és elhívása viszszavonhatatlanok”.
Isten őrizze és áldja testvéreinket
ebben a meghitt szeretetközösségben mindvégig!

behi26.qxd

6/14/2012

5:02 PM

Page 5

2012. június 24.
(Folytatás az előző oldalról)
java és életének legtöbb energiája a
forrás előteremtésére megy el. A
pénzbe több ember halt már bele,
mint a rákba és az infarktusba.
Egyébként mindkét betegség legnagyobb előidézője az anyagiak hajszája. Erre rámegy nemcsak az
egészségünk, hanem a szerelmünk,
barátságunk, gyermekeink nevelése, esetleg az üdvösségünk is. A
szüntelenül hajtós ember magára
marad. Szeretetlen önzésében szeretetlenné válik, és elmaradnak mellőle a társai.
Pedig nem az alkotmányos jogrenden múlik, hogy az emberek szeretik-e egymást, és a közösségek
egészségesek-e vagy nem. Jézus
szegényen is harmonikus lélekkel
mozgott egy olyan világban, amely
anyagiasság tekintetében nagyjából
úgy nézett ki, mint a mai. Azt tanította, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak (ma joggal
mondhatnánk manit), tehát Istennek
és a maninak, mert vagy az egyiket
szeretjük és a másikat gyűlöljük,
vagy megfordítva (Mt 6,24). Ezt a
mai igemagyarázók meg szokták
szelídíteni, mert szerintük csupán
arról van szó, hogy az értékek a
megfelelő helyükre kerülnek. Pedig
az Úr Jézus szeretetről és gyűlöletről beszélt, ami intenzív mozdulata
vagy egyenesen állásfoglalása az
embernek.
Mert pénzzel sok mindent meg
lehet vásárolni, de a lényegesebb
dolgokat nem. Nem lehet megvásárolni a szerelmet, mert abból csak
szex lesz. Nincs barátbolt, ahol barátokat lehetne venni, hogy szűnjön a
kínzó magány. Békességplázát sem
építettek eddig, ahol a veszekedő
házasfelek vagy vitázó gyülekezeti
tagok feltölthetnék készleteiket.
Harmónia sem keletkezett még világi vagy „szent” dalokat ordítozó
együttesek hatására, bármennyibe is
került a felszerelésük. Nem adnak
forintért, sőt valutáért sem olyan
tiszteletet, amit tölcsérrel a gyerekeink fejébe tölthetnénk, hogy egy kissé tisztelettudóbbak legyenek. A
pénzünkre pedig rászoknak, amit
kezükbe adunk vagy a zsebükbe dugunk, és semmivel jobban nem fognak tisztelni se minket, se másokat.
De végül kijózanodhatunk és
meggyűlölhetjük ezt a pénzimádó
hajszát, és kiállhatunk belőle, vállalva minden következményét, nem
törődve a fenyegetéssel sem, amit a
pénzpóráztartók nyakunkra kény-
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szerítettek. Ellenben azzal a hittel,
hogy Isten, akinek az égi madarakra
és a mező füvére is gondja van, nem
fog minket sem magunkra hagyni.
A mai társadalom már annyira
beteg és annyira alacsony színvonalon működik, hogy nem szabad
közösséget vállalni vele. Ahol a
gátlástalan mohóság, kendőzetlen
önzés a „kultúra”, azt csak megtagadni lehet, hogy kiszabaduljunk
beszippantó örvényéből. Hogy a
jókedv, a derű, az önzetlen barátság, az életen át tartó hűség és szolidaritás meg ne fertőződjön ebben
a törtető, harácsoló, önszerető, öndédelgető, önünneplő, önsajnáló világban. Ahol az emberek dacos, törött lelkűek, rossz kedvűek, sebzettek, riadt lénnyé váltak, akiket a
pénz pányván tart, és elméjüket
örök aktivitásban tartja, hogy végül
szinte megőrülnek, ha valamiről lemaradnak vagy hátrány éri őket.
Sok családnak nevezett állatkertben: miközben három telefon csörög egyszerre, a televízió állandóan
bömböl, néha beleüvöltenek egymás arcába.
Az Úr Jézus szerint „mit használ
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall, vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” (Mt 16,26). Aki ma meg
akarja tartani józan eszét, tiszta lelkiismeretét, Krisztusra alapozódott
emberi kapcsolatait, vagyis a „lelkét”, annak szembe kell mennie azzal a „kultúrával”, hogy élvezd az
életet, élj a mának, ne törődj azzal,
hogy kivel és hol fekszel le, és nem
vagy olyan bolond, hogy másokért
felelősséget vagy áldozatot vállalj.
Az egoizmus világában az a celem,
aki erősebb. Ki erősebb? Akinek
több pénze van. Ebben a világban a
Krisztus követése rossz üzlet. Ráfizetéses.
Végül azonban a világot megnyerő és győztes ember fél. Azt sem
tudja, kitől-mitől. Kiesett valahonnan, ahol még jó volt. Egy egységből, beágyazottságból, ahol még
szerették, és ő otthon volt. Volt értelme még a nehézségeknek, a szenvedésnek is, mert mindezeknek is
volt célja, mert valahova vezettek,
ha nehéz is volt megfogalmazni,
hogy hova. De érezni lehetett, mert
megvolt még a távlat. A távlatot
úgy nevezik: Isten. De Istent összehozni azzal, ami neki idegen, nem
lehet. Vagy-vagy. Vagy ő ad mindent, vagy a pénz kecsegtet. Választani kell!
Hegyi András

(Folytatás az előző oldalról)
sem az óvódás idősebb testvérei a
kiejtett szót nem kedélyesen fogadják, hanem azonnal és komoly arccal megmondják: „Családunkban
így nem beszélünk!” A romlott beszéd fogalmának köréhez tartozik a
jelen nem lévők bírálata, személyüket sértő szavak használata, szitok,
rágalmazás, esetleg durva kritika.
Főleg ha az utóbbi esetben a tényről
meg sem bizonyosodtunk. Jakab levelében a szentíró föltételezi, hogy
beszéd közben oly sokféle a bűn elkövetésének lehetősége, hogy aki
helyesen beszél, az tökéletes ember
(Jak 3,2). A felelőtlen beszéd akár
katasztrófához vezethet. A tisztátalan beszédmodor komoly bűncselekménytől mentesíthetné a társadalmat.
A bibliai mottó folytatásában található meg a bizonyosan egyetlen
hatékony ellenszer: beszéljünk mások épüléséért érzett komoly felelősséggel! Ne adjunk nyomatékot
éktelen szavakkal, hiszen azzal nem
érv, csak az indulat jut kifejezésre.
Viszont mindent ragadjunk meg
azért, hogy tiszta szavainkkal egymást építsük!
Ajánlhatom mindenkinek, hogy
fogadja szívébe a halk és szelíd szavú Jézus Krisztust (Ézs 42,2).
Szebeni Olivér
Apostoli buzdítás
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor
szóljatok, ha az jó a szükséges építésre,
hogy áldást hozzon azokra, akik hallják!
És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a
megváltás napjára! Minden keserűség,
indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt! Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is
megbocsátott nektek a Krisztusban!”
(Ef 4,29–32)
„Ha valaki tévtanokat hirdet, és
nem tartja magát a mi Urunk Jézus
Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében
szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás
származik. Ezek megbomlott elméjű és
az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés
eszközének tekintik.” (1Tim 6,3–5)
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IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Humor nélkül
nincs alázat
A humor az igazi alázatnak is jó
bizonyítéka. Mi úgy szeretnénk
megváltozni, úgy szeretnénk egy új
életet, hogy az előző botlásainkat,
tévedéseinket és bűneinket senki ne
emlegesse többé. Az, hogy Isten Jézus Krisztus megváltó művében a
bűnre bocsánatot adott, és a Biblia
szavaival élve: többé nem emlékezik bűneinkről, nem azt jelenti,
hogy a múltunk nem hozzánk tartozik, hogy a múltunk nem a mi történetünk. Mi úgy akarunk egy szebb
és jobb és igazabb új életet, hogy a
régit ne is lássuk. De Isten meg úgy
adja, hogy igazából akkor kezdjük
teljesen világosan látni addigi életünk minden maszatosságát, gyengeségét, hibáit. Isten úgy ad egy új
természetet, hogy rögtön észreveszszük a régit, s ettől fogva pontosan
láttatja magunkban az új embert és
a régi embert. Ez Isten humora, és
aki ezzel azonosulni tud, az az alázatos ember. Azt nem csupán bántja
régi természete, de derülni is tud
rajta. Ahogy Martin Luther King
mondta: Soha ne nézz vissza, ha
nem tudsz nevetni!
A legjobb gyógyszerek egyike
tehát a vidám szív! Vegyünk magunknak egyet Istentől!
„A vidám szív a legjobb orvosság, a
bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.” (Péld 17,22) (hgy)

2012. június 24.

A vallás
Nagyon sok ember azt hiszi, hogy
a vallás váltja meg őket.
Asszonyom, hogyan van az ön lelke? – kérdezte az angol nemes úr az
orosz Cserkov asszonytól.
Uram – válaszolta a méltatlankodó
grófnő – ez a dolog csak a gyóntató
atyámra és az Istenre tartozik.
Vajon nem a görögkeleti egyház
tagja volt-e? Nem nagy pénzösszegeket fizetett-e annak a fenntartására?
Nem hitt-e és nem gyakorolta-e az öszszes tanítást? Nem járt hűen a templomba? Hát akkor mitől féljen? A többi
már nem az ő gondja; az már az egyház gondja volt, hogy őt üdvözítse.
Lehet, kedves barátom, hogy te is
az egyháztagságodban bízol. De rá
szeretnék mutatni arra, hogy a vallás
képtelen megmenteni téged. Semmiféle vallás, legyen az akár protestáns, római katolikus, zsidó, görögkeleti, kopt,
mohamedán, buddhista, konfuciánus
– vagy akármilyen más – nem képes a
lelkedet megváltani. Csak Jézus Krisztus képes ezt elérni. Bármely egyház
tagja lehetsz, ha még mindig elveszett
vagy. Az egyháztagság képtelen megmenteni a lelkedet. A vallás nem fog
üdvözíteni, az üdvösség csak egyedül
a Krisztusban van. A vallás képtelen
életet adni. Új életre van szükséged, ha
megváltott akarsz lenni.
Nikodémus vallásos volt, de nem
tért meg. Ezért mondta Jézus neki:
„Újonnan kell születned”. A farizeus
vallásos volt, de nem volt megváltva!
(Lk 7,36–50). Kornéliusz buzgó vallásos volt. Félte az Istent, alamizsnát osztogatott, imádkozott, böjtölt, jó véleménnyel voltak róla, de ugyanakkor
még mindig a kárhozatban volt, és neki is megtérésre volt szüksége (ApCsel
10,22). Pál volt talán napjaink egyik
legvallásosabb embere. Vallásosságát a
gyermekkorára lehetett visszavezetni.
Úgy beszélt önmagáról, mint aki az Istenért buzgott. Körül volt metélve, és
hibátlanul megtartotta a törvényt. De
ugyanakkor az Isten szemében bűnös
volt. El volt veszve, habár ezt nem tudta. Neki is meg kellett térnie, merthogy
nem volt isteni igazságossága. Vallásos
volt, bizony, egy vallásos bűnös. Elsőnek tartotta önmagát a bűnösök között. Így, kedves barátom, ha a vallás
nem tudta üdvözíteni sem Pált, sem
Kornéliuszt, sem Nikodémust, sem a
farizeusokat, vajon téged meg tud-e
váltani? Hallottál-e már arról, hogy valaki is olyan vallásos lett volna, mint
Wesley János, a metodista egyház alapítója? Az anglikán egyház papja volt,
de nem tért meg. Önmagát azért tar-

totta Krisztus-követőnek, mert vallásos volt, a Szent Bibliát olvasta, templomba járt és imádkozott. Ő mondta,
hogy egy vagy két órát szánt naponta
a vallásos elmélyedésre, úrvacsorát
vett, és belső szentségért imádkozott.
Szerdánként és péntekenként böjtölt.
Misszionáriusként hirdette az evangéliumot az indiánok között. De Wesley
megtéretlen volt!
– Kicsoda térít meg engem? – kiáltotta.
Ó, micsoda vallomás! A misszionáriussá válásának fő célja, amint ő
mondta: „A lelkem megmentésének a
reménye.” Micsoda tragédia! Egy
episzkopális papi ember, buzgón vallásos, de ugyanakkor üdvtelen.
Vajon te is a vallásos élettől teszed
függővé az üdvösségedet? Akkor szintén hamis reménybe kapaszkodsz.
Még nem ismered a Krisztust. Ha a
vallás megválthat, akkor miért halt
meg Krisztus? A Golgota teljesen
szükségtelen, ha a vallás is tud üdvözíteni. Nem, kedves barátom, csak egy
megváltó van, nem a vallás, hanem a
Krisztus.
Oswald J. Smith

John Wesley mondta
Állandóan a hit általi üdvösségről beszéltek – és helyesen teszitek.
Azt állítjátok (egytől egyig), hogy az
ember hit által igazul meg, a törvény cselekvésétől függetlenül
(Róm 3,28). Nem is tehettek mást
anélkül, hogy le ne mondanátok a
Bibliáról, és hűtlenné ne válnátok
saját lelketekhez... De egyúttal azt is
vegyétek fontolóra, hogy bármilyen
sok és bármennyire erős hitünk van
is, az sosem fog megszabadítani
minket a pokoltól, ha most meg
nem szabadít minket minden bűnös
beállítottságtól, a büszkeségtől, a
szenvedélytől, a türelmetlenségtől;
minden önteltségtől, minden gőgtől
és hatalmaskodástól; a haragtól, a
dühtől, a keserűségtől; az elégedetlenségtől, a zúgolódástól, a zsörtölődéstől, az ingerlékenységtől. Minden ember közül nekünk van a legkevesebb mentségünk, ha miután
oly gyakran óvtak minket ettől az
erős illúziótól, megengedjük magunknak a fenti beállítottságok bármelyikét, mégis áldjuk magunkat,
és arról álmodunk, hogy a menny
felé tartunk! (91. prédikáció, „A szeretetről”, III.7., Works, VII:54–55.)
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Egy hû szolgára emlékezünk
Czine Ferenc 1893–1942
Ez év június
13-án immár 70
éve, hogy Czine
Ferenc baptista
lelkipásztort, a
hű szolgát magához szólította – korábban
szolgálattal
megbízó – Ura.
Testvérünkről a Jó Pásztor
című
lapban
„Czine Ferenc
életéről, tallózások” címen a közelmúltban több részes sorozat jelent meg. Kirner A. Bertalan egykori
egyháztörténész testvérünk komoly kutatómunkájának eredményeként – ránk maradt kéziratos
történelmi feljegyzései alapján –
vált ismertté Czine testvér missziói
munkássága. Ezért halálára, elköltözésére emlékeztető soraim nem
életrajzi foglalat, helyette Isten
iránti köszönetre, hálára buzdítok
mindenkit az évforduló kapcsán.
Biztosan sokan olvastuk az említett lapban a Czine testvér életéről
szóló életrajzi sorozatot. Ezért merek
hangosan gondolkozva megjegyzést
fűzni az egyébként olvasmányos és
szívet-lelket gyönyörködtető, bennünket az úttörő missziómunkásra
emlékeztető anyaggal kapcsolatosan:
Hogyan történhetett az meg,
hogy a Kirner testvér által összeállított fontos történelmi anyag évtizedekig nem látott napvilágot? Ezzel a kérdésemmel természetesen
nem felelőst/felelősöket keresek az
ügy kapcsán. Inkább felhívnám
szeretettel azok figyelmét, akiknek
valóban feladatuk gondozni, ápolni a kincset érő anyaghalmazt, ami
megfelelő helyen van, hogy csupán
lehetővé kell tenni azok továbbjutását a tisztelt olvasótábor felé!
Egy személyi vonatkozású emlékezés akkor méltó és éri el nemes
célját, ha az ügyben forgó személyről kiderül a mában élők számára,
hogy az egykori pozitív gyümölcsözés az adott jelenben mit és

mennyit kamatozik?! Igen! Czine
Ferenc testvér munkásságának
eredménye a mai napig kihat közösségünkre. Ennek bizonyítására
talán elegendő lesz két momentumot felidézni:
– A Kirner-féle kéziratban nyolc
ifjú van név szerint felsorolva, akik
az ő – Czine testvér – szolgálatának
gyümölcsei voltak, és maguk is élharcosokká váltak a misszió mezején: Gerzsenyi Albert, Mészáros Lajos,
Molnár Bertalan, Vass Ferenc, Révész
Sándor, Margitai Lajos, Kozák Sándor
és Barabás János. Ők is mind az
örökkévalóságban vannak már, de
magvetésük gyümölcsözése, eredménye, ugyanúgy, mint Czine testvéré, érzékelhetően jelen van mai
missziónkban. Róluk Kirner testvér
így ír: „Ezek a Czine testvér által
nevelt ifjú testvérek maguk és gyermekeik munkájával szinte a fél országot, a nyírséget bedolgozták, és
építették a hitélet templomát.”
Áldassék értük is Urunk!
– Czine testvér missziói szolgálatának fáradhatatlanságát, buzgalmának gyümölcsöző eredményét
igazolja, hogy 1923–1941 időszakában 65 alkalommal (15 földrajzi helyen) baptizált. Sajnos azt nem tudjuk, hogy hány lélekkel gyarapodott az üdvözülők száma a Czine
testvér által bemerítettekkel.
Czine Ferenc testvér a pásztorolást nem teológián, hanem a Főpásztortól tanulta. Mint autodidakta, annyira elsajátította a hit dolgait, hogy teológiai kérdésekben sem
maradt alul, amikor több esetben is
nagyegyházi gőggel – egy-két pap
– meg akarták leckéztetni. A Szentlélek segítségével mindig Czine
testvér került ki győztesen. Olyan
szolga volt, akire méltó dolog emlékezni. Ez alkalommal a mennyei
honba történt távozása apropóján
tettük. Maradjon missziós közösségünkben továbbra is áldott az ő
emlékezete!
Szlepák Lajos
nyugalmazott lelkipásztor

Amikor ragyognak a csillagok
Hálás vagyok a jó Istennek, hogy
kora gyermekségemben megtapasztaltam az imameghallgatás csodáját. Előfordul, hogy próbáimban
eszembe jutnak a régi történetek, és
erőt merítek belőlük.
Gyakran nyaraltam a nénikémnél, aki közel lakott a miskolci gyülekezethez. Vasárnap részt vettünk
a délelőtti és a délutáni istentiszteleten. Körülbelül 7 kilométert gyalogoltunk, amíg a gyülekezetbe értünk, tisztelet után ugyanennyit
mentünk hazafelé. Nekem, pesti
kislánynak ezer ismeretlen gyönyörűséget nyújtott az út. Lépkedtem a
búzatáblában, szemem előtt virított
a pipacs lángoló virágja. Örültem a
búzavirág kékjének és a rózsaszínű
gyönyörű konkolynak. Bár nagyon
elfáradtam, mégis szívesen követtem a rokonaimat a gyülekezetbe.
Egyik vasárnap este éppen hazafelé tartottunk az országúton. Szokatlanul sötét volt. Az égbolt óriási
üvegharangként borult fölénk, és a
sík mező fölött messze el lehetett látni. Ragyogtak a csillagok, és a telihold világított a lábunk elé.
Nem élvezhettem igazán az égbolt szépségét, mert édesanyám
rosszul volt. Alig bírt velünk jönni.
Reménytelennek tűnt, hogy meg
tudja tenni a hosszú utat. Két-három
lépésenként megálltunk, és Istentől
kértünk segítséget.
Hamarosan egy katonai autó állt
meg mellettünk, és a tiszt kiszólt:
„Hova mentek, kislányok?”
Erre a kérdésre nem is álltunk
meg, de egyre nagyobb tisztelettel
hívott az autójába, végül beültünk.
Út közben kiderült, hogy katonaorvos, ha megengedjük, akkor szívesen megvizsgálja anyukát, lehet,
hogy gyógyszert is tud adni. Másfelé vitte volna az útja, de segített.
Nem tehetett mást. Isten meghallgatta az imánkat.
Frittmann Lászlóné
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Nyitott Szív
vezetõképzõ tanfolyam

2012. június 24.

Különleges ajándék az egész családnak
– régi és új barátokkal töltött értékes órákat,
– a missziós társaságoktól gyakorlati példákat és inspirációt a szolgálatodhoz,
– kulturális és felekezeti sokszínűséget, a keresztyének különleges egységét,
– esténként külön ifiprogramot
koncerttel, színházzal,
– és mindezt regisztráció és részvételi díj nélkül (akár mind az öt napra
jössz vagy csak egyre).

2012. augusztus 13–18.
A Nyitott Szív kiscsoportos lelkigondozói programunk soron következő egyhetes intenzív csoportvezetői tanfolyamát augusztus 13–18-ig
(hétfőtől szombatig) tartjuk. A jelentkezési határidő: július 15.
Jelentkezni a www.nyitottsziv.hu
honlapon található on-line jelentkezés segítségével lehet, ahol a programról további információkat is
meg lehet ismerni. A programunk
iránt az info@nyitottsziv.hu címen, illetve a +36-20/955-0710
(baptifon) telefonszámon is lehet.
A képzés közvetlen költsége 10 000
Ft/fő, és ezen felül a szállás-, étkezés- és utazásköltséget is figyelembe kell venni.
A Nyitott Szív szolgálat keretében szeretnék hozzájárulni ahhoz,
hogy minél több helyen induljanak
el olyan kiscsoportos helyreállító
programok, melyek segíthetnek a
gyermekkori visszaélések, bántalmazások által okozott sebek begyógyulásában. Hiánypótló szolgálatról van szó, és egyre nagyobb
szükségét látom az ilyen és ehhez
hasonló, bizalmat növelő és lelki
gyógyulást segítő lehetőségeknek a
mai elidegenedő, a bensőséges kapcsolatokban szűkölködő világunkban.
A Nyitott Szív programot mindazoknak ajánljuk, akik:
– felismerték veszteségeiket, az
életükben jelen lévő lezáratlan
ügyeiket, és elkötelezettek ezek feldolgozására,
– növekedni kívánnak az Istennel való kapcsolatukban,
– mélyebb, bensőségesebb kapcsolatra vágynak házastársukkal és
szeretteikkel.
A Nyitott Szív programot mindazon gyülekezetek számára ajánljuk, akik:
– a közösségük lelki-szellemi növekedése érdekében bátran szembe
akarnak nézni a múlt terheivel,
– meglátják a körülöttük élők lelki szükségleteit, és készek támaszként melléjük állni,
– készek önkéntes munkát vállalva lelkigondozói szolgálatot végezni a közösségükben vagy akár
szélesebb lakókörnyezetükben is.
Bödő Sándor
programvezető

Ünnepélyes kulcsátadás
A Balaton-NET felekezetközi
evangéliumi találkozó idén augusztus 22–26-ig arra vállalkozik, hogy
megmutassa, mennyire gazdag az a
reménység, aminek a birtokosai vagyunk.
Megajándékozottságunk
megértése felszabadít és átformál,
gyakorlati segítséget ad kilátástalannak tűnő küzdelmek, reménytelenség, szenvedés és ítélkezés közepette is.
A NET idei ajándékcsomagja lehetőséget nyújt a – szintén széles felekezetközi összefogással megvalósult –
Reménység fesztiválon megértett
igazságok elmélyítésére is.
Az augusztus végi öt nap kulcsszavai: a reménység forrása, szabadsága,
közössége és küldetése.
A családi csomag tartalmazza:
– hazánk egyik legszebb táját, a Balatont, Balatonszemest,
– családbarát programokat, ahol
minden hozzátartozód jól érezheti
magát (a legkisebbeket – 0–3 évesek
– egy berendezett, a szülők számára
hang- és képkivetítéssel ellátott játszószoba várja majd. Természetesen
idén is lesznek a főprogramok alatt
gyermekprogramok a 4–9 évesek és
a 10–14 évesek számára)
– buzdító és megújító dicsőítést közel 1000 ember társaságában,
– reggel és este erőteljes és aktuális,
a találkozó fő témája köré rendezett
bibliatanítást az igehirdetőktől és a
szemináriumokon,
– kicsiknek és nagyoknak aktív kikapcsolódást a parton délutánonként
dübörgő NET-Beachen,

Gyere és vegyél részt velünk ezen a
különleges ünnepen, hogy együtt élhessük át szemléletünk és életünk változását Isten igéjének hallása és befogadása által. Átvett ajándékainkkal
erősíthetjük helyi közösségeinket,
építhetjük gyülekezetünket. A megerősödött gyülekezetek pedig alkalmassá válnak Isten kezében, hogy erőteljes és hiteles közvetítői legyenek az
evangéliumnak saját környezetükben.
További információk a www.balaton-net.hu oldalon. Forródrót: (20) 775
86 27.

Hit által
Hajlék az Isten a földön itt
hit által a szívekben lakik –
kimért térben határtalan,
műveiben láthatatlan.
De törvényei sejtetik Őt,
kegyelmében tartja az időt.
Hajlék az Isten, bárka a vízen,
Maga a jó hír, időben izen...

Bolygó vándoroknak
Földön az Út célirányos
hossza kimért és talányos –
pályája magasba ível,
összeköt földet az éggel
s megszólít üzenetével...
Bolygó vándoroknak egy jel.

Te sem adhatsz többet
Ki az anyagban úgy vagy jelen,
mint lélek, gondolat a testben.
Fényeddel öleled át a földet,
Önmagadnál Te sem adhatsz többet:
mondhatatlan misztérium,
szent tüzében éghetetlen.
Venyercsán László

