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A hét igé je
„Mert aki meg akarja menteni az

életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét
énértem, megmenti azt.” (Lk 9,24)

A hét gon do lA tA
A hívők nem mindig választhat-

ják meg, hogy odaadják, vagy meg-
tartják életüket. A világ sok pontján
a keresztényeknek számolniuk kell
azzal, hogy választásuk nélkül is
bármikor elvehetik életüket. Számos
helyről jönnek információk lefejezé-
sekről, keresztre feszítésekről, ki-
végzésekről. Máskor van választási
lehetőség. Paul Washer evangélista
osztott meg egy történetet egy öt-hat
éves, muszlim származású keresz-
tény kisfiúról. Egy fegyveres döntés
elé állította: „Tagadd meg Jézust,
vagy megöllek!” „Kérlek, ne ölj
meg, nagyon félek, de Jézust nem ta-
gadhatom meg” – mondta a kisfiú.
A fegyveres öt golyót lőtt bele! Meg-
tagadni önmagamat adott esetben
ugyanolyan nehéz, mint vállalni a
halált. Mást választani, mint ami ne-
kem most kényelmes és kifizetődő
lenne? Felvenni a keresztet, és nyíl-
tan szembeszállni a világ gondolko-
dásával? Ez nem népszerű, még is az
egyetlen lehetőség megnyerni az
életem! (Dani Zsolt)

A hét gyAkorlAtA
Vegyük fel a keresztünket a hé-

ten is!

A hét imájA
Most, jó Atyám, ha úgy ítéli Lelked,
örök bölcsesség végső fóruma,
(...)
vigyél poklomból már Hozzád, haza!
Hol nem lesz többé bűn, baj és betegség,
se bú, se kín, se könny, se jajgatás,
se kísértés, se zord halál nem lesz már,
se félelem, se holt-reményű gyász;
(...)
De hogyha mégis visszaadnád itt még
tebenned veszni vállalt életem,
az égi honvágy végtelen varázsa
vezessen át e véges életen!
(Balog Miklós: Legyőztél, Uram)

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

HetiútmutatóKözgyűlés és választás Újpesten

Április 23-án tartotta egyházunk
éves közgyűlését az Újpesti Baptista
Imaházban. 238 küldött érkezett az
ország minden pontjáról, hogy meg-
hallgassa a közösségünket érintő be-
számolókat, valamint megválassza a
következő négy év egyházi vezetőit.

Mateusz Wichary a Lengyelországi
Baptista Egyház nevében levélben kö-
szöntötte a közgyűlés résztvevőit. Az
elnök levelét dr. Bukovszky Ákos, egyhá-
zunk külügyi szaktitkára olvasta fel.

A délelőtt során az írásos beszá-
molók kiegészítésére került sor. Papp
János egyházelnök elmondta, hogy
fontos észrevenni a körülöttünk zajló
világi és egyházi folyamatokat, ezeket
helyesen kell értékelnünk és megfele-
lő válaszokat adni rájuk.

Mészáros Kornél főtitkár testi gyen-
gesége ellenére, egy műtét után állt a

közgyűlés elé. Hangsúlyozta a misz-
szió fontosságát, odaszánásra hívta az
egybegyűlteket. Elmondta, „ha nincs
felhúzva a vitorla, hiába fúj a szél”.
Beszélt a szeretetszolgálat körüli vi-
tákról és támadásokról is. Elmondta,
hogy minden fórumon igyekeztek til-
takozni és megvédeni közösségünk jó
hírét.

Simon Norbert gazdasági igazgató
kiegészítve a főtitkár szavait elmond-
ta, hogy egy vizsgálat megállapította,
hogy a Magyar Államkincstár fo lyó sí -
tásfelfüggesztése jogszabályellenes
volt.

Durkó István missziói igazgató opti-
mistán nyilatkozott. Elmondta, hogy
várnunk kell a százak és ezrek megté-
rését. Imádkoznunk és munkálkod-
nunk kell egy nagyobb aratásért.

(Folytatás a 139. oldalon)

behi19_beh4.qxd  2016.04.29.  22:16  Page 1



138 BÉKEHÍRNÖK               2016. május 8.

Sokan kérdezik, kinek az ötlete
volt, miért kezdtük el a jelnyelvi
bibliafordítás munkáját. Nem ötlet
volt, hanem a siketek gyülekezetébe
járó testvérek és az őket több mint
tíz éve szolgáló pásztoruk által fel-
tárt szükséglet. Az Országgyűlés ál-
tal 2009-ben elfogadott jelnyelvi tör-
vény végre önálló nyelvnek ismerte
el azt. Nem tettünk tehát mást, mint
felvállaltuk a nemes és egyben ne-
héz fel adatát annak, hogy egy újabb
nyelvre fordítjuk a Bibliát. Elsőként
Márk evangéliumának fordítását
tűztük ki célul. Halló és siket mun-
katársakból álló csoportunknak
összetett és kihívásokkal teli mun-
kát kellett végezniük a múlt évben.
A felmerült szükségekre vagy prob-
lémákra egyedi megoldásokat ke-
resve, az egyes munkafolyamatokat
rendszeresen ellenőrizve, javítva,
letisztázva haladtunk előre. A mun-
kacsoport kicsiny létszáma és idő-
korlátai mellett a megtervezett
munkafolyamatok mindegyikét el-
végeztük a múlt évben. Nagy öröm
volt együttműködni a Magyar Bib-
liatársulat szakemberével,  dr. Bács-
kai Károllyal, aki fordítói és teológiai
szempontból is ellenőrizte munkán-
kat. Jelenleg a jelnyelvi változat vi-
deotechnikai rögzítése zajlik. Ezzel
párhuzamosan teszteljük is az
anyagot. Óriási öröm látni és meg-
tapasztalni, hogy Isten igéje élő és
ható a jelnyelven keresztül is. Mun-
kánkban szorosan kell határidőket
tartanunk. Emberileg szinte lehetet-
lennek látom, hogy el tudjuk végez-
ni a ránk váró feladatokat. Tudjuk
és tapasztaljuk azonban, hogy ami
embernek lehetetlen, az Istennek le-
hetséges. Munkánk első percétől fo-
lyamatosan részesülünk Urunk ke-
gyelmében, a Szentlélek erejében és
bölcsességében. A folytatáshoz
nagy szükségünk van imatámoga-
tásra és anyagi támogatásra is egy-
ben. Testvéreink támogatásukkal
elősegíthetik, hogy akadálymentes-
sé tegyük Isten igéjét azok számára,
akik a jelnyelvet tekintik anya-
nyelvüknek. 

Bokros Andrea
Jelnyelvi Bibliafordító Munkacsoport

Az adományokat az OTP
11706016-20213558-00000000 bank-
számlaszámára küldjük, a közle-
ménybe írjuk be: „Jelnyelv”. 

Pünkösdi célgyűjtés
jelnyelvi bibliafordítás Mindenképpen vegyük komolyan,

és ne nevessük ki vagy kicsinyeljük le
félelmeit, amikor megosztja velünk.
Hallgassuk meg, figyeljünk oda, hogy
mit mond. Ne mondjuk, hogy amitől
tart, az képtelenség, vagy hogy próbál-
jon meg logikusan gondolkozni.

Például ha a gyerek fél a ventilá-
tortól, kérdezzük meg, hogy mihez
tudná azt hasonlítani. Mit gondol, mi
fog történni vele, ami félelmet vált ki
benne. Talán véletlenül látott egy fil-
met, amikor senki nem volt otthon,
amiben egy repülőgép propellere bal -
esetet okozott és sok embert megsebe-
sített. A kisgyerekek fantáziája nagyon
élénk, és most emellé még lelkiisme-
ret-furdalás is társul, hiszen olyan dol-
got tett, amit nem lett volna szabad.
Hallgassuk meg, hogy mit mond róla.
Próbáljuk megérteni, mi zajlik a fejé-
ben. Amikor valaki fél, akkor csak egy
kis területet képes felfogni. Azt a terü-
letet, ahol érez valamit. És nem tud
semmi másra gondolni. A figyelme
rögzült, és nem a teljes képet látja. A
szülők ilyenkor abban tudnak segíte-
ni, hogy a gyermeket visszahozzák az
egyensúlyi állapotba, úgy, hogy érzel-
mileg összekapcsolódnak vele. 

Lehetőséget kell adnunk neki,
hogy elmondja, mennyire fél. Együtt
kell éreznünk vele. Amíg nem tudunk
érzelmileg összekapcsolódni egy fáj-
dalmakkal küszködő emberrel, addig
nem lesz kíváncsi a vigasztalásunkra.
Ha kérdéseket teszünk fel neki a félel-
mével kapcsolatosan, akkor elkezd
gondolkozni, és ez már egy lépés.
„Szerinted mi fog történni veled?”
„Sajnálom, hogy így érzel!” „Ez na-
gyon nehéz lehet!” Nagyon fontos,
hogy ne javítsuk ki, amikor valaki az
érzéseiről beszél. Ha például azt
mondja: „Attól félek, hogy meg fogok
halni”, ne mondjuk neki, hogy: „De-
hogy fogsz meghalni!” Helyette
mondjuk inkább azt, hogy: „Nagyon
rossz lehet ennyire félni. De itt vagyok
melletted. Beszélgessünk.” Ezután a
szülő segíthet meglátni a gyermeknek
más dolgokat, amelyek körülöttük zaj-
lanak. Kérdezzük meg, mi mást észlel
még a félelmen kívül. Egyik ilyen
alapvető dolog a lélegzés. Kérjük,
hogy vegyen egy mély levegőt, és tart-
sa benn három másodpercig. Mintha
egy lufit fújna. Ez elsőre nevetséges-
nek hangzik, de ilyenkor ugyanaz tör-
ténik, mint ásításkor. Megemelkedik a
szén-dioxid-szint az agyban, és meg-
nyugszunk. Tehát kérjük meg a gyer-
meket, hogy ismételje meg néhány-
szor. Már ettől rögtön más állapotba

kerül. Kérjük, hogy válasszon egy csa-
ládi képet, amire ha gondol, meg-
nyugszik. Például amikor az édesapjá-
val bicikliznek és új dolgokat fedeznek
fel együtt. Ezután kérdezzük meg, mi
volt a mai nap legjobb része. Erre el-
meséli, hogy milyen jót játszott a leg-
jobb barátjával. Ezután mondjuk el ne-
ki, hogy mennyire szeretjük. Segítünk
neki tudatában lenni az őt érő ingerek-
nek, hangoknak, képeknek. Amikor
ezt tesszük, segítünk neki nem csak ar-
ra a kis területre koncentrálni, és nem
csak azt az ijesztő képet látni.

Mindez a valóságban is megtör-
tént. A módszer alkalmazásával az
alapprobléma nem szűnt meg, de a
légzőgyakorlat segítségével a gyer-
mek figyelme az érzéseiről a testére te-
relődött. Elképzelte, hogy édesapjával
biciklizik, majd a barátjával játszik.
Eszébe jutott, hogy a szülei nagyon
szeretik, vigyáznak rá. Kis idő eltelté-
vel a ventilátortól való félelem nem za-
varta már, nyugodtan el tudott aludni.

A szülei soha nem mondták, hogy
hagyja abba az aggódást. Nem ígérték,
hogy a félelme el fog múlni. Megtaní-
tották, hogyan tud együtt élni a féle-
lemmel anélkül, hogy a szorongás az
élete középpontjában lenne. Ez óriási
siker. Amikor gyermekeink zaklatot-
tak, segítsünk nekik, hogy el tudják
mondani a teljes történetet. Tanítsuk
meg nekik néven nevezni az érzései-
ket. Néha fájdalmas dolgokat kell
megbeszélnünk. Ilyenkor mondjuk
nekik, hogy képzeljenek a kezükbe
egy tv-távirányítót. Elkezdhetik el-
mondani a történetet, de bármikor
megállíthatják. Ez azért fontos, mert
azt érezhetik, hogy náluk van a kont-
roll. Ha túl nehéz beszélni valamiről,
nyugodtan abbahagyhatják, és akkor
folytathatják, amikor szeretnék. 

Sok esetben a gyermekeknek fogal-
muk sincs arról, hogy mit éreznek.
Nem tudják, hogy éhesek, szomjasak
vagy éppen fáradtak. Amikor nem
zaklatottak, tanítsuk őket mások pél-
dáján keresztül, gyakoroljunk velük
mesehősök segítségével, hogy megta-
nulhassák néven nevezni az érzései-
ket. Az érzések jók, mert segítenek ne-
künk felismerni, hogy valamilyen
szükségünk betöltetlen maradt. Az ér-
zések Isten ajándékai a számunkra.
Oka van, hogy érezzük őket. Oda kell
figyelnünk ezekre a jelzésekre, de meg
is kell tanulnunk kezelni őket. 

Dr. Even Parks Szülők iskoláján el-
hangzott előadása meghallgatható: http://
baptistafehervar.hu/szulok-iskolaja

Búza Teodóra összeállítása

Mit tehetünk, ha szorong a gyermek
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A választásokat Katona Béla, a vá-
lasztási bizottság elnöke vezette. El-
mondta, hogy a szavazás egy hosz-
szabb folyamat végállomása, amely-
ben több jelölt neve is előkerült mind
az egyházelnöki, mind a főtitkári
posztra. Papp János és Mészáros Kor-
nél testvéreken kívül senki sem vállal-
ta a jelölést, így maradtak ők ketten.
Hálásnak kell lennünk azért, hogy va-
lakik vállalják ezt a felelősséget.

Papp János egyházelnökjelölt
programbeszédében Nehémiás pél-
dájáról beszélt. Neki is nehéz időben
kellett helytállnia. Bizonyságot tett
arról, hogy egy nehéz éjszaka Isten a
Róm 12,1–2-t üzente számára. Imád-
ságban akkor elmondta az Úrnak,
hogy kész újból odaszánni magát az
ő szolgálatára.

Mészáros Kornél megköszönte az
elmúlt 18 év bizalmát, és elmondta,
hogy a mostani bizonytalan helyzet-
ben csak nagy alázattal és hittel lehet
vállalni a szolgálatot.

A több mint háromszáz gyülekeze-
tet képviselő küldöttek 89%-os és 93%-
os támogatásukról biztosították az ed-
digi vezetést. A Felügyelőbizottság
tagjai lettek: Balogh Barnabás, Bödő Sán-
dor, Dobner Péter és Pető Albert.

Papp János elnök testvér megvá-
lasztása utáni köszönőszavaiban a kö-
vetkező évek fő irányaként az élettel
teli gyülekezeti közösségek és a jól
működő intézmények hatékony szol-
gálatát hangsúlyozta.

A tavalyi és az idei költségvetés el-
fogadása után két gyülekezet felvéte-
lére került sor. Hatvanban Nemeshegyi-
Horvát György lelkipásztor vezetésé-
vel, tíz bemerített taggal alakult meg a
baptista gyülekezet. Tóalmáson ugyan
1990 óta működik a Tóalmási Evangé-

liumi Gyülekezet, de most látták fon-
tosnak, hogy csatlakozzanak egy na-
gyobb közösséghez. A gyülekezet 26
taggal lett egyházunk része. Lelki-
pásztoruk Varga István.

Dr. Almási Tibor, a Baptista Teológi-
ai Akadémia rektora beszámolt az er-
délyi magyar szövetséggel kötött
megállapodásról, amelynek értelmé-
ben erdélyi teológiai tanárok és diákok
a BTA tanáraivá és diákjaivá váltak. Je-
lenleg tíz magyar lelkipásztor-hallgató
tanul Nagyváradon, akik a teológiánk
diplomáját fogják megszerezni.

Szenczy Sándor Amerikából tért ha-
za, hogy beszámoljon a szeretetszolgá-
lat munkájáról. Elmondta, hogy pon-
tosan 20 éve alakult a segélyszervezet,
és azóta nemcsak Magyarországon,
hanem világszerte végeznek szolgála-
tot. Jelenleg az Egyesült Államokban
építik ki a globális mentőcsapatukat. A
hazai munkák vezetésével Hári Tibort
bízták meg.

A közgyűlés befejezéseként Papp
János újraválasztott egyházelnök tar-
tott előadást „Merre halad az európai
baptizmus?” címmel. Európában 777
ezer bemerített baptista él, de látnunk
kell, hogy különösen Nyugat-Európá-
ban negatív folyamatok indultak el.
Ezek a folyamatok érintik a dogmati-
kát és az erkölcsöt is. Svédországban a
baptisták egyesültek a metodistákkal.
Náluk a bemerítés már csak opcioná-
lis. Nagy-Britanniában legalizálták az
egyneműek házasságát, az egyházon
belül növekszik a női lelkészség. Az el-
nök testvér elmondta, hogy jelenleg
Kelet- és Közép-Európában erősek az
evangéliumi gyökerek. Leginkább ne-
künk kell értékeinket felismerve és
megőrizve hatást gyakorolnunk konti-
nensünkre.                  Merényi Zoltán

Az Úr áldjon meg benneteket
közgyűlésetek alatt, hogy telje-
sen az Úrtól függve cselekedje-
tek és gondolkozzatok, ahogyan
azt Péter és János is tette (ApCsel
4)  –  ne pedig korlátozott erőfor-
rásainkra és erőnkre tekintve
vagy félelemtől és szégyenérzet-
től vezéreltetve. 

Alázatosságot kívánunk nek-
tek, hogy „senki se a maga hasznát
nézze, hanem mindenki a másokét
is” (Fil 2,4). 

Azt a szeretetet kívánjuk nek-
tek, amely „mindent eltűr” (1Kor
13,7). 

Azt a bölcsességet, amely ké-
pessé tesz arra, hogy „megértsé-
tek”, mire hív el benneteket az
Úr (ApCsel 16,10).

Kívánjuk, hogy minden dol-
gotokban imádságos szívvel az
Úrra tekintsetek, aki nélkül sem-
mit sem tudunk cselekedni (Jn
15,5).

Kedves Testvéreim, mi na-
gyon nagyra értékeltük az
ApCsel 1,8 konferencián együtt
töltött időt, amely által sok buz-
dítást/bátorítást nyertünk. 

Az Úr adja vissza nektek ir-
galmából mindazt, amit a mi éle-
tünkbe beinvesztáltatok! 

Vezessen ő benneteket, és le-
gyen ott köztetek!

A Lengyelországi Baptista
Egyház nevében: 

Mateusz Wichary
elnök

kedves magyarországi
testvérek!

A Lengyelországi
Baptista Egyház 

köszöntése

közgyűlés és választás Újpesten – folytatás a címoldalról

w Május 8-án, vasárnap dél -
után 16 órától a Sülysápi Wass
Albert Művelődési Központban
a Budapest környéki pengetős -
zenekarok szolgálatával egybe-
kötött evangelizációt szervez a
helyi gyülekezet. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Sülysápi Baptista Gyülekezet

Programajánló
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Több mint két évig tartó előké-
születek után Isten kegyelméből, a
Kecskeméti Baptista Gyülekezet
tagjainak elhívásából és a gyüleke-
zet támogatásával, a Magvető Ala-
pítvány működtetésével elindult az
Eliézer Keresztény Társkereső Szol-
gálat. Az eliezer.hu internetes oldal
létrejöttéről kérdeztem Murányiné
Füredi Adélt, a társkereső alapító
tagját.

– Mi indított benneteket erre a szol-
gálatra?

– Mi indított? Inkább Ki! Foglal-
koztatott a kérdés, mint minden
szolgáló keresztényt, vajon mi lesz
az, amit nekem kell tennem. Mit vár
tőlem Isten? A megtérésem után
nem sokkal rájöttem, hogy az Úr el-
hívott engem is egy szolgálatra. Sok
egyedülálló ember él a környeze-
temben és távolabb is, akik hívő,
szerető, gondoskodó és megbízható
társra vágynak, olyanra, akit Isten
nekik szánt. Megfigyeltem, hogy
gyakran jönnek elém olyan testvé-
rek a problémáikkal és osztják meg
velem bánatukat, akik attól szen-
vednek, hogy nincs társa az életük-
nek. Nem tudok elmenni csukott
szemmel és süket füllel mellettük,
mert Isten azt akarja, hogy álljak
meg, halljam meg, mit mondanak,
figyeljek rájuk és cselekedjek az ér-
dekükben, hiszen szükséges, hogy
nekik is legyen szerető társuk, akit
az Úr rendel melléjük. De hogyan?
Hogyan adhatnék én tanácsot, hi-
szen sem tapasztalataim – több mint
tíz éve élek boldog házasságban –,
sem tanulmányaim nincsenek ezen
a téren. És ekkor megértettem, hogy
valami különleges dolgot kell létre-
hoznom, ami mégis egyszerű, de
más, mint a többi, egy oldal, ahová
biztonsággal feltehetik magukat a
testvérek. Imádkoztam, böjtöltem és
kértem Istent, hogy adjon választ a

(Folytatás a következő oldalon)

2016. április 6–12-ig huszonkét fős
csoporttal a baptista egyház és a B.B.
Tours szervezésében elutaztunk Izra-
elbe. Mind a huszonkettőnknek ez
volt az első utunk a Szentföldre. Óriá-
si élményben volt részünk. Nehéz len-
ne felsorolni mindazt, amit átéltünk és
megtapasztaltuk a hét nap alatt. 

Az első két napot Galileában töl-
töttük. Bejártuk Názáretet, Kapernau -
mot és azokat a helyszíneket, ahol Jé-
zus járt és szolgált a Galileai-tenger
környékén. Volt lehetőségünk hajóval
kimenni a tengerre, bár nem volt hi-
tünk kilépni a hajóból és a tengeren
járni... Alkalmunk volt arra is, hogy
igét olvassunk a Boldogmondások
hegyén, ahol Jézus a sokaságot taní-
totta. Galileát járva végig arra az igé-
re gondoltunk, amit a Máté 4,16-ban
olvasunk: „A nép, amely a sötétségben
lakott, nagy világosságot látott, és akik a
halál földjén és árnyékában laktak, azok-
nak világosság támadt.” Ahogy meglá-
togattuk ezeket a helyszíneket, lát-
tunk mi is valamit abból a fényből,
ami egykor ragyogott ezen a környé-
ken.

A következő három napot Jeru-
zsálemben és Betlehemben töltöttük.

Lélegzetelállító látvány volt az, ami-
kor az Olajfák hegyéről letekintet-
tünk először Jeruzsálem óvárosára.
Talán egy kicsit átéltük, amit Jézus is
átélt, amikor ott siratta a szent várost.
Nagyon megható volt a Gecsemáné-
kertben imádkozni és énekelni,
ahogy próbáltuk átérezni Jézus szen-
vedését a halála előtti éjszakán. A ker-
ti sír látogatása emlékeztetett minket
arra, hogy a sír ma is üres. Jézus feltá-
madt és él! Egyik testvérnő így írta le:
„Nagyon mélyen érintett engem az
Úr Jézus sírja – az üres sír! Láthattam
azt a helyet, ahol az értem is meghalt
Urat helyezték el az arimátiai József
által vett sírba. Köszönöm a kegyel-
met, hogy vele együtt én is új életre
támadtam, és általa örök életem van!”

De Jeruzsálemben talán a legna-
gyobb élmény sokunknak a siratófal-
nál imádkozni volt. Amikor ráhelyez-
tem kezeimet a 2000 éves kövekre, és
elkezdtem imádkozni, éreztem, hogy
szent az a hely, ahol állok. Egyik úti-
társunk így írta le: „Számomra az volt
az egyik nagy élmény, hogy a nyuga-
ti falnál imádkozhattam. És utána be-
mentem arra a helyre, ami közel van
a szentek szentje régi helyszínéhez, és

Izraelben jártunk...keresztény társkereső
védőhálóval –

eliezer.hu
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kérdésemre, hogy valóban ezt akar-
ja-e tőlem. A válasza az volt, hogy
igen, figyeljek fel az egyedül élő em-
berek problémájára, adjak hangot
akaratuknak, és foglalkozzak azzal,
hogyan segíthetem őket – akik türel-
mesen várnak – a társtalálásban.

– Miben tér el az Eliézer a többi társ-
kereső oldaltól? 

– Az oldal sajátja, hogy lelki-
pásztori védőhálóval ellátott, ami
azt jelenti, hogy minden társkereső
– aki regisztrál az oldalra – a gyüle-
kezetében a lelkipásztorával, a
gyülekezet vezetőjével vagy elöljá-
rójával igazoltatni tudja komoly
szándékát, adatainak valódiságát,
valamint azt, hogy elöljárója a társ-
keresésre alkalmasnak tartja. Ez a
védőháló nagy segítséget és bizton-
ságérzetet ad a testvéreknek, akik
korábban nem bíztak, mert nem
mertek, vagy esetleg már csalódtak
más internetes társkeresőben. To-
vábbá tervezünk a későbbiek során
a regisztrált tagoknak olyan közös
alkalmakat az Eliézer Szolgálat által
védett kereteken belül, amelyeken
személyesen is találkozhatnak egy-
mással. Kirándulásokat, konferenci-
ákat és előadásokat szervezünk
szakemberek bevonásával.

– Kik még a szolgálat tagjai? 
– Nagy Gusztáv a webmesterünk,

Varjú Lajos tréner mentálhigiénés
szakemberként segíti munkánkat.
Mindketten gyülekezetünk tagjai. 

– Mi a mottód ebben a szolgálatban?
– Ha csak egy férfi és egy nő lel

társra egymásban, Isten gyönyör-
ködni fog bennük. Ez vezérel. Az ő
közbenjárásával már megérte! 

Murányi Anita

(Folytatás az előző oldalról)

láthattam, hogy imádkoznak az orto-
dox zsidók. Attól tartottam, hogy
nem mehetek be oda. De az volt ben-
nem, hogy Krisztusban szabad utunk
van a szentek szentjébe, mert a kárpit
kettészakadt.” Arra gondoltunk,
hogy micsoda ajándék az, hogy bár-
hol vagyunk a világon, szabad utunk
van a kegyelem királyi székéhez!

A hatodik napot a Holt-tenger
környékén töltöttük. Először a
Masszádát látogattuk meg. Gyönyö-
rű panorámát láttunk a hegyre épített
erődítményről. Nagyon érdekes volt
bejárni a romokat és tanulni a zsidó
felkelésről és annak leveréséről. A
Masszáda után a Jordánhoz mentünk,
ahol a hagyomány szerint Jézus
bemerítkezett. Jó volt nekünk is tér-
dig belépni a Jordán vizébe, és ott fel-
olvasni az evangélium leírását. Utána
a Holt-tengerhez mentünk. Ott idő ju-
tott a fürdésre is, ahol nekünk is volt
lehetőségünk kitapasztalni, hogy „le-
begünk” a sós vízben. Az oda-vissza
út pedig a júdeai pusztán át vezetett,
és jobban el tudtuk képzelni akár Dá-
vid bujkálását vagy Jézus megkísérte-
tését. A hosszú nap után fáradtan, de
tele újabb élményekkel tértünk vissza
betlehemi szállásunkra.

Az utolsó napon repülőgépünk
csak este indult el, úgyhogy jutott még
idő arra, hogy Jaffát és Tel-Avivot láto-
gassuk meg. Jaffa 4000 éves, Tel-Aviv
pedig fiatal, modern és gyorsan nö-
vekvő város. Érdekes volt a kontrasz-
tot látni. Az este egy kicsit szomorú
szívvel szálltunk fel a repülőgépre a
visszautazásra. Hazafelé már azon
gondolkodtam, hogy mikor tudnék
újra eljönni. Befejezésül idézném az
egyik testvérnő szavait: „Nagyon örü-
lök, hogy egy olyan idegenvezetőt
kaptunk, aki a történelmi háttérrel
tisztában volt. Jó volt látni, ahogy a
történelem alátamasztja a Bibliát.” Ta-
lán mindnyájan éreztük, hogy nem-
csak tanultunk sokat, hanem a Bibliá-
ba vetett hitünk is erősödött. Nagy lel-

kesedéssel ajánlom minden hívő test-
véremnek, hogy amennyire lehet, ve-
gyen részt egy ilyen körutazáson,
mert nagyon megéri!

Patton Márk
lelkipásztor

Egyéb megjegyzések az útitársaimtól:
„Éppen megfelelő volt a Biblia al-

kalmazott aránya. Külön köszönöm
Márknak és feleségének és az egész
közösségnek, hogy befogadtak isme-
retlenül és reformátusként. Igazán
kellemesen csalódtam a társaságban
és a látnivalókban, és örülök az igék-
nek, a tanult énekeknek.”

„Az utolsó napon a Golgota érin-
tett meg legjobban. A Via Dolorosa el-
szomorított, a Holokauszt Múzeum
megrendített. A holland idegenvezető
(a kerti sírnál) fellelkesített. Szerettem
Márk reggeli »útravalóit«.”

A Mi tetszett a legjobban? kérdésre
írta egy testvérnő: 

„Új testvérek megismerése. Az
Olajfák hegye, a 2000 éves olajfák, a
haláltusa kőjénél elcsendesedni. Sem
magasság, sem mélység nem szakít-
hat el Isten szeretetétől (a Holt-tenger
a mélység, Izrael hegyei pedig a ma-
gasságok). Galilea – Jézus csodatétele-
inek helyszínein járni. A bibliai
törteneteket az eredeti helyszínen fel-
olvasni. A zsidó néppel jó volt köze-
lebbről megismerkedni.”
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IFIROVAT

Ismét megrendezzük a Kárpát-
medencei hívők nagyszabású talál-
kozóját a Budapest Sportarénában!
Idei eseményünk témája a SZÉL, a
Szentlélek megjelenésének egyik
szimbóluma.

Vendégünk a Jesus Culture ze-
nekar, Martin Smith, Dave Bilbrough,
Abbe Lewis, a Keresztkérdés, a Dics-
Suli Band, Mike Sámuel, Pintér Béla
és Andelic Jonathan. Igei üzenetet
hallhatunk László Viktortól és Mike
Sámueltől.

Rendezvényünk nagyszerű
missziós lehetőség is egyben, ahová
bátran hívjátok el a hit iránt érdek-
lődő barátaitokat is. Hisszük, hogy
a zene híd lehet hívők és keresők,
generációk, kultúrák és nemzetek
között. A modern dicsőítő zene,
amely mély tartalommal bír, meg-
érinti azokat, akik nyitott szívvel
hallgatják és befogadják üzenetét. 

Idén is nagy szeretettel hívunk
mindenkit a Misszió Expóra, amely
14–16 óra között látogatható. Hív-
juk az érdeklődőket a 24 órás dicső-
ítésre, amely június 3-án este kezdő-
dik az Aréna különtermében. Itt
együtt imádkozunk és virrasztunk
azért, hogy Isten kiárassza az ő ál-
dásait a másnapi eseményen.
Szombaton 11–13 óra között
dicsőítőszemináriumra hívjuk az
érdeklődőket az Aréna különtermé-
be. A gyermekek részére foglalko-
zást biztosítunk a nagyszínpadi
program ideje alatt. 

Számos igei üzenet, bátorítás
hangzik majd el, és lelkészekkel,
egyházvezetőkkel közösen imádko-
zunk nemzetünkért. 

Jegyek kedvező áron kaphatók!
Csoportos kedvezményeinkkel sze-
retnénk még inkább megkönnyíteni
mindenki számára a részvételt. 

További információ:
www.ezazanap.hu

Ez az a nap!
2016. június 4-én 

a Budapest Sportarénában
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Itt van már a jó
idő, közeleg a nyár,
és egyre több lehető-
ség nyílik ilyenkor
arra, hogy megosz-
szuk embertársaink-
kal a Krisztusban va-
ló hitünket. Táborok,
nyaralások, missziós
utak. S bár a lehető-
ség adott, mégis azt
veszem észre, hogy
nehezen mozdulunk,
vagy ki sem használ-
juk ezeket. 

Mahatma Gandhi indiai vezető fed-
dően mondja a kereszténységről: „Vé-
leményem szerint a keresztény hit
nem fér össze a sok prédikálással vagy
beszéddel. A keresztény hitet megélve
és alkalmazva lehet a leginkább ter-
jeszteni. Mikor fogjátok Jézus Krisz-
tust valóban a Békesség Fejedelmévé
koronázni, és mikor fogjátok őt tettei-
tek által a szegények és elnyomottak
bajnokává kikiáltani?”

Könnyen felfedezhetjük, hogy az
evangéliumokban Krisztus a misszió-
ra, a szolgálatra hívja követőit. Jézus
példázatai (például a Máté 25,31–45-
ben) azt tanítják, hogy amikor a szen-
vedő világ felé szolgálunk (betegek-
nek, árváknak, foglyoknak), akkor
Urunk legbelső vágyának teszünk
eleget. 

Szilárdan hiszem, hogy nem nyúj-
tunk fiataljainknak világos képet arról,
hogy mit jelent Jézus követőjének len-
ni, ha nem segítünk nekik megérteni,
hogy Krisztus elhívása szolgálatot és
missziót jelent. 

Következzen néhány tanács arról,
hogyan tudjuk ezt a leghatékonyab-
ban tenni:

– Beszéljünk fiataljainknak rend-
szeresen a misszióról és a szolgálatról.

Tegyük kívánatossá előttük ezt a
dolgot. 

– Teremtsünk hagyományt. Keres-
sünk olyan missziós lehetőségeket,
amelyek folytathatóak. 

A Rákoshegyi Baptista Gyülekezet-
ben például minden évben meglátoga-
tunk a fiatalokkal egy határainkon túli
magyar települést. Eleinte nagyon ne-
hezen mozdultak erre, de most már ők
maguk kérdezgetik, hogy mikor me-
gyünk idén, és nagyon várják ezt a
missziós utat. Itt aztán általában csalá-
dokat látogatunk, gyermekfoglalkozá-
sokat tartunk, a helyi emberekkel be-
szélgetünk, és a gyülekezetekben szol-
gálunk azzal a kicsivel, amink van. 

Még egy dolgot tartok fontosnak itt
megemlíteni. Tanítsuk meg fiataljain-
kat arra, hogy a társadalmi cselekvés
és az evangelizáció elválaszthatatlan
egymástól. Dietrich Bonhoeffer mondta:
„Hagyni éhen halni az éhezőt vétek Is-
ten és a felebarát ellen, hiszen ami Is-
tenhez a legközelebb áll, az bizonyára
a felebarát szüksége. Krisztus szeretete
ugyanúgy kiterjed az éhező emberre
is, mint rám. Ha az éhező nem jut hit-
re, akkor ez azoknak a hibája, akik
nem adtak kenyeret neki. Kenyeret ad-
ni az éhezőnek annyi, mint utat készí-
teni a kegyelem számára.”

Persze mondhatjuk, hogy ez azért
már túlzás, de mielőtt ezt tennénk, lás-
suk meg a sorok mögött megbújó igaz -
ságot. 

Azon a helyen, ahova mi a fiata-
lokkal járni szoktunk, nagyon sok
magyar ember él, a legmélyebb sze-
génységben, nyomorban. Sokszor
megtapasztaltuk azt, hogy mihelyt
megosztottuk velük az ételünket, és
ruhát adtunk a meztelen testükre,
rögtön jobban megnyílt a belsőjük
Isten örömhíre számára. 

Ráadásul ez a fiatalok fejlődésében
is sokat segít. Megtanulják az adako-
zást, megízlelik, hogy milyen nagy ál-
dás segíteni egy szűkölködőn, hazaér-
ve pedig sokkal hálásabbak lesznek az
otthoni javakért, mint korábban. Ren-
geteg ilyen és ehhez hasonló jellegű
mondatot hallottam eddig tőlük: „Ed-
dig észre sem vettem, hogy van für-
dőszobánk. Mostantól kezdve min-
dennap hálát fogok adni érte.” „Hálás
vagyok azért Istennek, hogy megta-
nultam írni és olvasni. Döbbenetes,
hogy van a világnak olyan része, ahol
a többség nem tud.”

Szervezzünk hát missziós utakat,
és bátorítsuk szolgálatra fiataljainkat.
Megéri. 

Muzslai-Bízik Bencze

Fiatalok buzdítása isten szolgálatára
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Vízszintes:
1: A megoldás első része; 10: Vissza-

felé: libériai város; 11: Ifjúság; 12:
Szem elé helyezett lencse a látás javí-
tásáért (Az utolsó magánhangzó éke-
zet nélkül); 15: Fiatal fiú; 17: Tartósít
(gyümölcsöt); 18: Keresztény nő
Joppéban, akit Péter feltámasztott;
20: Részben magán!; 21: És latinul;
22: A megoldás második része; 25: Taga-
dószó; 27: Lapát a vége nélkül!; 28:
Szár közepe!; 29: Eres!; 30: É betű la-
tinul; 32: Győz; 34: Nehémiás mun-
katársa; 36: Group rövidítése; 37: Za-
laszántó határai!; 38: Ábrahám apja

Függőleges:
1: Német autójel; 2: Mezopotámia

egyik nagy folyója; 3: Dávid testvére
(Az első magánhangzó ékezettel); 4:
Nem angolul; 5: Jézus tanítványai-
nak későbbi tisztsége; 6: Ilyen szó a

panasz; 7: Budapesti biciklikölcsön-
ző cég; 8: Kén vegyjele; 9: Célba talál
(Az első magánhangzó ékezettel); 11:
A megoldás harmadik része; 13: A gyí-
kok rendjébe tartozó hüllő; 14: Visz-
szafelé: Drámai mű bölcselkedő, jó-
zanul gondolkodó figurája; 16:
Súrolószermárka; 19: Hegy, amin
Noé bárkája megfeneklett; 23: A má-
sodperc tört része!; 24: Szövet a jeru-
zsálemi templomban, ami kettésza-
kadt Jézus halálakor; 26: Kúszó-…
(A magánhangzók ékezetek nélkül);
31: Ézsau másik neve; 33: Visszafelé:
Jössz ellentéte; 35: SÁY; 39: Szol -
mizációs hang; 40: Félig üt!; 41: Kér-
dőszó

Összeállította:
Asztalos Bogdán

A megfejtéseket május végéig várjuk
szerkesztőségünkbe.

„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
A K I K  H A Z A M E N T E K

BÉKÉS: 2016. március 24-én bú-
csúztunk Csaplár Jánosné (szül.
Gyaraki) Ilonától, akit 71 éves korá-
ban szólított haza Megváltója. Már
fiatalon átadta életét az Úr Jézusnak,
akit hűségesen szolgált élete végéig.
Temetésén Péter István lelkipásztor
hirdette az evangéliumot az Ézs
53,3–9 alapján. Istent magasztaló
énekekkel áldotta az Urat a békési
gyülekezet énekkara.

Keresztrejtvény

Ökumenikus női imanap Albert -
irsán címmel jelent meg az április
24-i Békehírnökben egy nagyon
szép beszámoló az irsai esemé-
nyekről. A cikk alá sajnálatos
módon a beküldő nevét írtuk a
szerzőé helyett, amiért ezúton is
elnézést kérünk. 

A cikk valódi szerzője
Karavacka Valentina. Szeretettel
várjuk további írásait is.

Békehírnök Szerkesztőség

h e l y e S B í t é S

Hihetetlen Történetek
Vannak olyan történetek,

amelyeket ki se lehetne találni,
annyira eredetiek, kacifántosak
és csodálatosak: mert igazak! Is-
ten különleges módon avatkoz-
hat életünkbe megtérésünk, testi-
lelki gyógyulásunk, a vele való
találkozásunk érdekében. Mind -
annyiunk kincseivé válhatnak át-
élt élményeink, ha megosztjuk
őket. 

Várjuk szerkesztőségünkbe a
bizonyságtételként elbeszélt élet-
eseményeket, csodálatos átélése-
ket, megtapasztalt gondviselést
Hihetetlen Történetek című rova-
tunkba. Az írásokat e-mailben a
bekehirnok@baptist.hu, vagy
postai úton az 1068 Budapest,
Benczúr u. 31. címen várjuk „Hi-
hetetlen Történetek” felirattal.

mondjuk el másoknak is!
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Április 11-én az Evangelikál Teo-
lógia Alapítvány szervezésében
megrendezésre került a budapesti
Nap Utcai Baptista Imaházban a
Doktori a la carte konferencia. A szer-
vezet fő céljai közé tartozik, hogy a
tudományos és ökumenikus nyi-
tottság nevében szellemi és szakmai
inspirációt, anyagi támogatást
nyújtson a doktorandusz hallgatók-
nak. Az egyesület munkáját Tankó
Tünde, Serafin József, Lőrik Levente és
Nemeshegyi-Horvát Anna irányítja. E
szimpózium előadói Balla Péter
(DRHE HDI), Berki Viktória (KRE
HDI), Kovács Hajnalka (KRE HDI),
Lőrik Levente, Marton Zsolt (KRE
HDI) és Nemeshegyi-Horvát Anna
(KRE HDI) voltak.

A rendezvény koncepciója, hogy
a doktoranduszok bemutathassák
kutatási területüket, és az érdeklődő
kérdések által maguk is nyerjenek
bátorítást, támogatást.

Az alapítványról bővebben a
www.evangelikal.hu oldalon lehet
tájékozódni.

Itt informálódhatunk az eddigi
pályázatokról, hazai és külföldi
konferenciákról és egyéb képzési tá-
mogatásokról.

doktori a la carte

A Csetényi Baptista Gyülekezet
több mint húszéves hagyománya,
hogy megrendezi Bakancstúráját a
Bakonyban. A rendezvény az elmúlt
két évtized során naggyá nőtte ki
magát. Nemcsak a kis Veszprém me-
gyei községből, hanem a környező
településekről is szép számmal ér-
keznek túrázók. Nagy eredménye az
is, hogy nem hívők is csatlakoznak a
kirándulókhoz. Kapcsolatok épül-
nek, barátságok szövődnek a több-
órás gyaloglás során.

Idén április 16-án rendezték meg
a túrát körülbelül 120 résztvevővel.
A több mint tíz kilométeres távot
nemcsak fiatalok, hanem gyerme-
kek, középkorúak, sőt idősek is telje-

sítették. Többen a visszautat is gya-
log tették meg.

A túra végcélja egy kiépített pihe-
nőhelyre vezetett, ahol a csetényi ön-
kormányzat által felajánlott ebédet fo-
gyasztották el a résztvevők, majd Me-
rényi Zoltán angyalföldi lelkipásztor
hirdette Isten üzenetét. A téma a hősök
voltak. Az előadó a világi és hívő pél-
daképek mellett beszélt a legnagyobb
hősről, Jézus Krisztusról. Igehirdeté -
sében kiemelte, hogy nekünk is hősök-
ké kell válnunk környezetünkben be-
szédünkkel és cselekedeteinkkel. 

A szervezők jövőre is várják a tú-
rázni vágyókat testi és lelki felfrissü-
lésre!

Merényi Zoltán

Bakancstúra
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