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A Lélektől indított és Isten országáért végzett 
szolgálataink hátteréről

Az Úr, amikor egy-egy kijelentését vagy üzenetét a szívünkre kívánja helyezni, vagy 
egész népeket akar megszólítani, sajátos körülményeket teremt és számtalan esz-
közt használ fel munkájában. A reformáció félévezredes ünneplése sem jelentékte-
len alkalom volt. Bizonyára egész Európát és benne mindnyájunkat „emlékeztetés 
által” is kívánt alvó állapotunkból ébresztgetni. (2Pétert 1,13) 

Világunk zűrzavarában még inkább kirajzolódnak és felragyognak a próféciában 
kijelentett vonásai az Úr Lelkének: bölcsességnek és értelemnek, tanácsnak és hata-
lomnak, az Úr ismeretének és félelmének Lelke Ő. (Ézsaiás 11,2)

Jelen korunk félelmetes, sátáni keresztényüldözésében, de a mögöttünk lévő vi-
lágtörténelmi tragédiákkal teljes századunkban – alig elképzelhető, mégis tényszerű 
– mintegy 600 millió keresztyén születésében, az újszövetségi pünkösdre utaló ki-
jelentések, ígéretek számtalan területen történő beteljesülését szemlélhetjük. Isten 
népének nagy, közös felismerése és vallomása az egész világon: korunk a Szentlélek 
kora. Akik kicsit is foglalkoznak az idevonatkozó irodalommal, tudják, könyvtárnyi 
anyag áll a kialakult hitvallás mögött. 

Hogyan lehetséges mégis, hogy mindezek ellenében, amikor a Lélek személyek-
ben, kisebb és nagyobb közösségekben lebontott és megtapasztalható munkásságát 
szemléljük, oly könnyen feltör bennünk a kérdés: Az Úrtól való-é, amit tapasztalunk 
vagy éppen idegen jelenség, amitől óvakodnunk kell?! 

 (Folytatás a következő oldalon.)
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Szorongásunk – mely olykor a Lélek megszomorítását és megol-
tását is eléri (Efezus 4,30; 1Thesszalonika 5,19), nem feltétlenül hitet-

lenségből vagy általában a karizmatikus kérdés tudatos mellőzéséből szár-
mazik, hanem van köteles és helyénvaló vizsgálódás is. Az ige is biztat: „Mindent 
megvizsgáljatok; a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.” 
(1Thessz 5,21–22)

Ha ennek a kérdéskörnek akár csak egy, de nem jelentéktelen pontját érintjük, 
a Lélek gyümölcseinek és ajándékainak a jellegét, máris nyilvánvaló, hogy a gyü-
mölcsök területe (Galata 5,22) a sátán számára utánozhatatlan, míg az ajándékokat 
(1Korintus 12) – a maga módján – utánozni törekszik. Bizonyára ezért is, az ajándé-
kokra nézve a lelkek megítélésének az ajándékát is ígéri az Úr, és ezt az ajándékcso-
magot a gyülekezet vizsgálatának is aláveti. Az Úr óvó és féltő mozdulata azonban 
nem csupán a veszélyekre, hanem az ajándékok rendkívüli, egyedülálló fontosságá-
ra is rámutatnak.

Ismerve, hogy némely szeretett testvéri kör ezt az ajándékcsomagot a II. száza-
dig utalja vissza, kérdezzük meg mégis, mely területen nélkülözhetetlen ez a lelki 
felszereltség? Helyszűke miatt csak a legrövidebb választ adhatjuk: a szabadító szol-
gálatban. Ez a válasz semmit nem vonhat le Krisztus, az Apostolok és a mai követők 
magvetői szolgálatának szintén abszolút értékéből, de rámutat a küzdelem frontvo-
nalának egy másik meghatározó természetére. Azért, pünkösdre készülve, olvassuk 
újra: „Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat…” (1Korintus 14,1a) 

Nyitott szívet és összekulcsolt kezet kérve az Úrtól, testvéri köszöntéssel, 
      D Szabó Dániel

„Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.” (Zsoltárok 112,7)

Hallani, érteni, szólni, tenni – a Lélek által
Információk áradatában élünk. Megszoktuk a hírek bőségét, színes skáláját, ami az-
zal is együtt járhat, hogy a valóban lényeges és fontos kérdésekre sem figyelünk fel 
kellőképpen, objektíve súlyos tények is egyre nehezebben érik el, lépik át az inger-
küszöbünket, leperegnek rólunk – ezért nem is reagálunk ezekre megfelelően. Bizo-
nyos fajta információkat kedvelünk, keresünk – más típusú híreket pedig igyekszünk 
elkerülni, nem figyelembe venni. Nagy a kísértés, hogy kialakítsuk a saját virtuális 
világunkat, ahol felhőtlenül jól érezzük magunkat – s ne a valóságban, hanem annak 
biztonságos és kellemes kereteiben tájékozódjunk, gondolkodjunk és mozogjunk. 
Mi az, ami bennünket elér, érint, kizökkent, szíven üt?

Burkina Faso egy nyugat-afrikai ország (A neve azt jelenti: a becsületes emberek 
földje.). Afrikai viszonylatban nem olyan nagy és jelentős, tengerpartja sincs. Tő-

(Folytatás az előző oldalról.)

lünk távol terül el, biztos (és biztonságosnak tűnő) messzeségben. Ami ott történik 
nincs ránk közvetlen hatással (általában így vélekedünk a távoli helyekről, törté-
nésekről…). Nem sok szó esik róla a fősodratú médiában, alig tudunk bármit is az 
országról, a benne élőkről. 

A napokban került elém a hír, hogy dzsihadisták, hat embert megöltek ott, ke-
resztényeket. Igen, gondoltam magamban, erről már olvastam, áprilisban történt; a 
protestáns lelkészt keresték, vele végeztek elsőként, és két fiát is megölték. De újabb 
két mondat után meg kellett látom, hogy amiről most szó van, egy másik történés. 

Ugyancsak hat keresztényt öltek meg a fegyveresek, de most egy katolikus temp-
lomban, május 12-én, vasárnap – majd felgyújtották a templomot. Az ezt bemutató 
képet nézve eszembe jutott az első pünkösdkor is elhangzott jóeli prófécia: „…jele-
ket adok lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt.” (ApCsel 2,19)

Aztán megtudtam azt is, hogy öt héten belül ez már a negyedik támadás volt 
a keresztény közösség ellen. Másnap, május 13-án, amikor az előző napi támadás 
áldozatait temették, ugyanabban a tartományban, egy másik helyen, újra lecsaptak 
a terroristák, s négy emberrel végeztek. Így tehát, ebben az öt mostani támadás-
ban, összesen 26 embert öltek meg… és nem tudjuk azt mondani, hogy ezzel vége 
van a támadásoknak. A szomszédos országokból, Maliból és Nigerből kiszorított, az 
északi tartományokba nyomuló dzsihadisták és a helyi szélsőségesek destabilizálni 
akarják az országot annak reményében, hogy később majd hatalmuk alá vonhatják. 
Naponta mintegy ezer ember menekül el az otthonából…

Tudnunk kell, s egyrészt tudomásul kell vennünk, hogy milyen, s ilyen világban 
élünk, ugyanakkor nem térhetünk napirendre fölötte. Fel kell tennünk a kérdést, 
hogy milyen felelős hozzáállást tudunk kialakítani, mint egyén, illetve, mint a ke-
resztények egy csoportja? Jézus a kritikus helyzetekre vonatkozóan arra hív ben-
nünket, hogy: „Egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert megváltásotok közel 
van!” (Lk 21,28) Pál is arra hív bennünket, hogy találjuk meg a segítség útját és 
módját: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert, ha kitartunk, annak idején aratni is fo-
gunk. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.” 
(Gal 6,9–10)

Jöjjön Isten Szentlelke az életünkbe, adjon szeretetet, erőt, bölcsességet, hogy 
meglássuk, hogyan imádkozzunk, mit és hogyan tegyünk, hogyan szolgálhatjuk Őt 
– és őket, mert „Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicső-
ségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus Teste 
vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Kor 12,26–27)

Az üldözött keresztényekről és a segítés lehetőségeiről lehet tájékozódni 
ezeken az oldalakon: https://csi-magyarorszag.hu/; https://www.facebook.com/
szeretetszivtolszivig/ 

Angolul: http://www.opendoors.org/; https://www.persecution.org/; 
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/

 
Horváth István

Magyar Evangéliumi Szövetség
Istvan.horvath@om.org
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KÓRHÁZBAN

Két beteget látogattam meg egy kórházban. A hozzátartozók kérték, hogy vigyek 
úrvacsorát. Amikor bemutatkoztam az egyiknek és elmondtam jövetelem célját, ő 
méltatlankodva, mérgesen elküldött. Kellemetlen, furcsa helyzet volt. Fájó szívvel 
léptem ki a szobából. Felkerestem a másik beteget is. Kissé félénken szólítottam 
meg, mire ő így válaszolt: „Nagyon vártam!”

„NEM BOCSÁTOTTA MEG BŰNÖTÖKET.”

A rendszerváltás utáni években tartott ifjúsági konferenciák csodálatos élmények 
voltak. Évente tizenöt-húsz programot szerveztünk. Boldogok voltunk, szólt az ige, 
az ének, életek újultak meg. Sok esetben hajnalban feküdtünk csak le néhány órára. 
A program végére jóízű fáradtsággal gyülekeztünk a záró istentiszteletre. A gyónási 
kérdések és a bűnbánó imádság után a feloldozás szövegét eltévesztettem. Nem ki-
csit, nagyon. „Isten megbocsátotta bűnötöket” helyett azt mondtam a drága fiatalok-
nak, hogy „Isten nem bocsátotta meg bűnötöket”. Az ifjak értetlenül néztek rám. Kis 
töprengés után rájöttem, mi az oka a döbbenetnek. Talán soha ilyen hangsúlyosan 
nem hirdettem még a bűnbocsánatot, mint ekkor, mindenki megnyugtatására.

Azóta többször eltöprengtem az eset kapcsán. Tényleg automatikusan jár nekünk 
a bűnbocsánat? Olyan természetes, hogy azt mondja nekünk az Úr a lelkészen ke-
resztül, hogy megbocsáttattak a mi bűneink, attól függetlenül, mikor mit követtünk 
vagy mulasztottunk el? Mi van akkor, ha Isten azt mondja egyszer: „Barátom, elég 
ebből a játékból! Nem veszed komolyan az isteni áldozatot.” És hogyan is lesz egy-
kor az ítélőszék előtt? Uram, irgalmazz!

Szeverényi János
(első megjelenés: Evangélikus Élet 2019. április 7–14.)

50 tény, amelyik megrengethetné a világot
Néhány éve vettem meg Jessica Williams „Merre tart a világ?” című könyvét. A szerző 
ebben 50 nagyon fontos és megdöbbentő tényt írt le, amelyek hűen tükrözik világunk 
jelenlegi állapotát.

Nézzünk néhányat ezek közül:
– Indiában, napjainkban legalább 44 millió gyermeket dolgoztatnak;
– évről évre többen halnak meg önkezüktől, mint a világ fegyveres konfliktusai-

ban együttvéve;
– Amerikában óránként 2,5 millió műanyag palackot dobnak el. Ezek egymás 

mellé rakva 3 hét alatt elérnék a Holdat;
– percenként két ember hal meg autóbalesetben;
– a világon minden ötödik ember napi 1 dollárnál kevesebb pénzből él;

(Folytatás a következő oldalon.)

Jegyzetlapok
NAGYON NEHÉZ

Idős nénihez vittem úrvacsorát. Liturgiánk szerinti kérdéseket tettem fel. „Meg-
bocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?” Erre a kérdésre nem érkezett 
válasz. Kis csend után még egyszer, hangosabban megismételtem. Nagyot sóhajtott 
és annyit mondott: „Nagyon nehéz.” 

Erre én is megszólaltam: „Igen, néha nagyon nehéz.” Ma már azt is tudom, nem 
csak nehéz, hanem lehetetlen. Súlyos bűnöket lehetetlen megbocsátani. Erre is vo-
natkozik az ígéret: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 
18,27) Megbocsátani csak Isten tud. Ezért is hangsúlyozza Pál: Krisztus bennem, én 
Krisztusban. Nagy titok ez, csodálni és imádnivaló.

DÖGÖLJ MEG!

Telefonon hívott az atyafi. Több éve nem találkoztunk. Kérte, hogy menjek el 
hozzá, mert még hallani akarja tőlem azt az igét, amellyel évekkel ezelőtt több al-
kalommal bocsátottam el az úrvacsorázókat: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1b) 

Jót beszélgettünk. Szeretem az ilyen találkozásokat, helyzeteket, amikor valaki-
vel az otthonában, nyugodtan végigbeszéljük életünk, hitünk dolgait. Jézusi műfaj 
ez. Két óra múltán kitettem az asztalra az úrvacsorai készletet. Ekkor megszólalt a 
vonalas telefon. Testvérünk odalépett a készülékhez és néhány másodperc után így 
szólt: „Dögölj meg!” és lecsapta a kagylót. Hogyan kezdjük ezek után az úrvacsorát? 
Oldásképpen megkérdeztem, kivel beszélt. „Reklámmal zaklattak.” – válaszolta.

Megbotránkoztál, kedves olvasó? Ez az eset is mutatja, milyen az ember, mennyi-
re szükségünk van az Istenre. Luther meg merte vallani, hogy még imádság közben 
is támadnak rossz, kísértő gondolatai. Az úrvacsora nem fegyelmi, hanem kegyelmi 
eszköz. Azon a naggyá vált csütörtökön az Úr milyen „lelkiállapotú” tanítványoknak 
mosta meg a lábát és adta a kenyeret és bort? Nem szabta feltételként, hogy előtte 
rendezzék az életüket Istennel és emberrel. A kegyelemnek nincsenek feltételei, csak 
következményei. Az úrvacsora, mint a keresztség is, isteni szentség, ajándék, nem 
a mi produkciónk. Isten dönt és cselekszik. „Megbocsáttattak a te bűneid.” „Menj el 
és ne vétkezzél.” Az Isten jelenléte, igéje, Szentlelke győzhet meg minket bűneink 
felől.

Akkor veszem méltatlanul az úrvacsorát, ha önerőből próbálom rendezgetni dol-
gaimat és így méltónak gondolom magam a bocsánatra. Akkor vagyok az ige szerint 
méltó, ha méltatlannak, koldusnak, kárhozatra méltónak gondolom magam. 

„Kik eltévedtek az úton, 
Azokért jöttél, Jézusom.” 
(EÉ 415, 4.) 
Jézus az egyetlen reményünk.

(Folytatás a következő oldalon.)
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Ez csak az általunk kialakított világ, de nem az Isten terve! Ő nem ilyen levert-
séget és elkeseredettséget akar, hanem hitet. Lendületes bizonyságtételt – és ehhez 
meg is ad minden kegyelmet és erőt. 

Jegyezzük meg: A Szentlélek munkája nélkül nincs egyház! Ha nem működne 
közöttünk és a mi szíveinkben, akkor az összes magyarországi evangélikus templom 
már rég zárva lenne, vagy fel sem épült volna.

Hans Küng, tübingeni teológiai tanár így írt: „A Léleknek köszönheti az egyház 
mindazt, ami egyházzá tette, amivel megajándékozta: eredetét, létét és fennmaradá-
sát. Az egyház ebben az értelemben a Szentlélek alkotása.” Ehhez azonnal hozzáte-
szem, hogy Szentlélek nélkül nincs egyéni hívő élet sem. S ez a Lélek ma is működni 
akar!

Benned is! Elhiszed?
      Deák László

Úgy gondolom, hogy ez a néhány állítás valóban elgondolkodtató 
és megdöbbentő, szinte mindegyikről lehetne – Isten igéjének a fényé-

ben – egy-egy cikket írni. A könyv olvasása közben megtapasztaltam, 
hogy az írásomban nem ismertetett másik 45 tény ugyanilyen megrázó.

Sajnos megőrült ez a világ, fejre állt benne minden: évszázados, évezredes er-
kölcsi értékek tűnnek el és bomlanak fel.

Az emberek gondolkodás nélkül követik az új elveket és életstílusokat, melyek 
bizony ide vezetnek (környezetszennyezés, lélekszennyezés, őrült rohanás, rabszol-
gaság). Lehet harcolni az isteni rend ellen, de annak sajnos ez a vége!

Tegyük fel a kérdést: Miért ilyen sok az öngyilkos, az éhező és a beteg lélek?
A kérdésre hadd feleljek egy újabb ténnyel ebből a könyvből: „Ma a világon 

több ember ismeri fel a McDonald’s jelét, mint Krisztus keresztjét.” De nemcsak a 
McDonald’s jele ismertebb az emberek körében, mint Jézus keresztje, hanem a Shell 
cég kagylója és a Mercedes gyár jele is… Ugye, értjük…

50 tény, amelyik megrengethetné a világot – ez a könyv alcíme. Alapos mű az 
újságírótól, de hiába járt utána mindennek, hiába van elismert saját műsora a BBC 
csatornán, mégis hiányos a könyve. Pünkösd ünnepén hadd mondjak én is egy tényt, 
amit, ha komolyan vennének az emberek, akkor az nemcsak megrengethetné, ha-
nem meg is rengetné a világot: ISTEN SZENTLELKE MA IS MŰKÖDIK közöttünk, 
segít Jézushoz eljutni és Benne hinni!

Ma is szól az ige, ma is terjedhet az evangélium, mert a Szentlélek emberekre 
árad ki, és hiszem, hogy így szeretné átjárni a mi életünket és szívünket is.

Persze lehet mondani: nagy csoda volt, hogy a Szentlélek működött az apostolok 
életében, de mit kezdjünk ma ezzel?

Ne essünk ilyen tévedésbe! A Szentlélek ma is működik, és nem csak úgy álta-
lában a világban és távoli embertársaink szívében! Itt jön a legnagyobb csoda, ame-
lyiknek valóban meg kell rengetnie a szívünket és az életünket: „A SZENTLÉLEK 
BENNÜNK IS MŰKÖDNI AKAR!”

Nemcsak nagy általánosságban fúj a Lélek szele, hanem a te szívedben és életed-
ben is! Nem az a kérdés, hogy a Szentlélek munkálkodik-e ebben a világban, hanem 
az, hogy hagyod-e munkálkodni a te életedben! Jó látni a csodát ebben a világban és 
társaink életében, de a legjobb nemcsak nézni, hanem át is élni a találkozást Isten-
nel! Csodálatos tény, de élünk-e a Lélek által?

Itt vagyunk mi fővárosi emberek. Sokakra rátelepedett a depresszió, s hol van a 
vigasztaló Lélek? Néha talán átélünk egy nagyobb ébredést, emberek kezdenek el 
közeledni az Isten felé, de lassan elfogy a lendület, jönnek a gondok a csalódások 
– még az egyházban is –, s marad a fáradt levertség. Az idősek talán elmerengenek 
a ’40-es évek második felén, amikor egy valódi ébredési hullám söpört át Magyaror-
szágon, de ma ennek az esélyét sem látják sokan.

Sok ember érzi, hogy szüksége lenne valamire, ami továbbviszi ebből a tompa-
ságból, és sokan úgy is érzik, hogy megtalálták a megfelelő megoldást (alkohol, tv, 
munka stb.). Majd eltelik néhány hét és rádöbbenek, hogy ez csupán pótszer volt, 
adott ugyan lendületet ideig-óráig, de aztán csak a kiábrándultság maradt.

BalatonNET 2019. Élet-vezetés
Augusztus 21–25. Balatonszemes

 
Idén az Élet-vezetés témáját járjuk körül, vagyis azt, hogy mit tanít Isten az Ő 

igéjében életvezetésről, gyakorlatias dolgokról, hogy az életünk kiteljesedhessen és 
ne rossz döntések és rossz életvezetési szokások csapdájában vergődjünk. Terveink 
szerint szó esik majd időbeosztásról, pénzkezelésről, tehetséggondozásól, kapcsola-
tokról, fontos döntéshelyzetekről, tanácsadásról és tanácskérésről, gyermekek életre 
neveléséről, hűségről, örök értékekről, fogyasztói társadalomról.

Előadóink: Pető Albert, Püski Dániel, Izsák Norbert, Szilágyi Zsolt, Somody 
Imre, Pafkó Tamás, Durkó Albert és Győri János Sámuel lesznek.

(Folytatás a következő oldalon.)
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Pillanatképek az Aliansz 2018-as 
tevékenységeiből

Az elmúlt év alianszos eseményeiből említek meg néhányat, a májusi közgyűlésünkön 
elhangzott beszámolóm alapján.

IMAKÖR BUDAPESTÉRT
A 2018-es év első Alianszos összejövetele a 

január másodikai „Imakör Budapestért” alkal-
ma volt. A nyári időszak kivételével, min-
den hónap első keddjén találkozunk, és 
imádkozunk városunkért, országunkért, 
Isten igéje terjedéséért, megtérésért, 
megújulásért. Különleges alkalmunk 
volt szeptember negyedikén, amikor a 
Gellért-hegyen találkozhattunk testvé-
reinkkel és innen mondhattunk áldást 
a városunkra, országunkra, nemze-
tünkre. Köszönet Szuhánszky Gábor-
nak az alkalmak hűséges, elkötelezett 
szervezésért! 8–9. 

OLDAL

ALIANSZ IMAHÉT
Január 7–14. között zajlott az Aliansz Imahét, melynek anyagát ebben az eszten-

dőben a Spanyol Evangéliumi Aliansz Ima- és Teológiai Bizottsága állította össze. Az 
imahét címeként ezt választották: Idegenek és Zarándokok. 

A hét folyamán bibliai személyek (Ábrahám, József, Ruth, Dániel, Jónás, Pál, 
majd Priszcilla és Akvila, végül a Názáreti Jézus életén keresztül mutatták be jelen-
legi és jövőbeli helyzetünket, földi vándorlásunkat, mennyei otthonunk felé tartó 
utunkat. A megnyitó istentiszteletre Budapesten került sor, melynek a Skót Misz-
szió adott otthont. Azért is választottuk ezt a helyszínt, mert az Evangéliumi Aliansz 
meghonosításában a Skót Misszió jelentős szerepet töltött be. Az alkalom igehirdető-
je D. Szabó Dániel testvérünk volt, Evangéliumi Alianszunk tiszteletbeli elnöke. Bu-
dapesten több helyszínen és vidéken is sok helyen megtartották az Aliansz imahetet. 
Az európai imahetekről, köztük a magyarországi alkalmakról is, megjelent egy rövid 
beszámoló az Evangelical Focus (Evangéliumi Fókusz) című újságban.

HÁZASSÁG HETE
Richard Kane és felesége 1996-ban indította el ezt a mozgalmat, Terry Lingenhoel 

testvérünk kezdeményezésére Alianszunk felkarolta ezt az ügyet, s először 2008-ban 
tartottunk Házasság hetét Magyarországon. Tavaly tehát már a 11. alkalommal került 
sor a házasság hetére, 2018. február 11–18. között „Éltető sodrásban…” címmel. A ta-
valyi, családok éve programsorozatához is kapcsolódó, országos rendezvénysorozat 

célja volt, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire 
és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házas-

ságra készülőknek vagy a házasságban problémákkal 
szembesülőknek. A Házasság hete országos képvise-

lői 2018-ban Zámbori Soma színművész és felesége, 
dr. Fazekas Rita, mediátor, voltak. Számos értékes 
programra került sor az országban a helyi egyházak 
és civil szervezetek összefogásában.

(Folytatás a következő oldalon.)

A dicsőítést az Érdi Pünkösdi (Késői Eső) Gyülekezet csapata ve-
zeti majd.

Szombat este Bill Drake Band koncert a Legacy – Örökség album anyagá-
val (Milyen örökséget hagysz hátra?)

Délután szemináriumok a házasságról, kapcsolatokról, a gyermekek életre való 
felkészítéséről, pénzkezelésről, időbeosztásról, egészséges életmódról, a dicsőítés-
ről, művészetről. Ezek mellett Közösségi Tér, Misszió Expó lesz, a Balaton partján 
pedig NETBeach, vagyis vidám délutáni programok a tóparton.

Gyermek- és ifjúsági programokra, klubkoncertre, riportokra és beszélgetésekre 
is sor kerül majd.

Azt reméljük, mint ahogyan ez 2007 óta minden évben történt, az idei BalatonNET 
is valódi feltöltekezést, testi -és lelki felfrissülést jelent majd minden korosztálynak, 
az Úr jelenlétében, a Balaton partján! 

A belépés ingyenes, a program költségeit a résztvevők adományaiból fedezzük. 
További információk itt találhatók: www.balatonnet.hu ill. www.facebook.com/

balatonnet
      Kapocs Attila

(Folytatás az előző oldalról.)

Az Evangéliumi Aliansz vezetői a Golgota Gyülekezetben Az Aliansz imahét résztvevői Nyíregyházán
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10–11. 
OLDAL

TEOLÓGIAI MŰHELY
2018. február 20-án, a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban tartot-

tuk teológiai műhelyünket. A 2018-as év témáját így fogalmaztuk meg: „Evangélium-
mal formálni a világot”. Ennek keretében olyan evangéliumi csoportok mutatkoztak 
be, akik érzékelhető hatással vannak jelen a közéletben. Így kapott szót Szabados 
Ádám az Evangéliumi Fórum, Márkus Tamás András az Evangelikál Csoport Egye-
sület, Ember Illés a Felház mozgalom és Dani Eszter az Evangéliumi Aliansz képvi-
seletében. 

A bemutatkozásokat fórumbeszélgetés követte, ahol először a felkért hozzászó-
lók (Dr. Kovács Géza, D. Szabó Dániel, László Viktor, dr. Khaled A. László, Deák 
László, Bánki Lajos, Piszter Ervin és Pintér Imre) osztották meg, a hallottak alapján 
is, az evangéliumi mozgalomhoz kapcsolódó látásukat, reményeiket, majd kérdések 
hangzottak el a résztvevőktől a csoportok képviselői felé.

ÉLETVÉDELEM
Az Evangéliumi Alianszban fontosnak tartjuk, hogy hangja legyünk olyan csopor-

toknak, akik valamilyen elnyomásban részesülnek, akik valamilyen okból nem tud-
nak kiállni magukért. Az egyik ilyen csoportot azok a magzatok alkotják, akiket az 
anyukájuk méhében veszély fenyeget. Ennek érdekében fogtunk össze Alianszunk 
támogató tagjaival, a Kiáltás az Életért, a Magyarok Euróbában egyesületekkel és az 
OM missziós társasággal, illetve a Magyar Keresztény Misszióval.

2018-ban mintegy 12 héten át, a „Kiáltás az Életért” Egyesülettel és az OM 
Bus4Life szolgálatával, életvédelmi körúton jártunk. Ennek keretében egy kiállítást 
építettünk fel a busz fedélzetén, melyben a magzatfejlődés csodáját mutattuk be, 
majd a párválasztásról, a házasságról, a gyermekvállalásról, és egy nagyon szomo-
rú, de sajnos nagyon valóságos dologról, az abortuszról is beszéltünk, preventív 
céllal, főleg a középiskolás korosztálynak. Többen most értették meg, mit jelent az 
abortusz és kifejezték, hogy ők az élet védelme mellett foglalnak állást, felelősen 
akarnak gondolkodni és viselkedni és ha majd egy magzat növekszik a szívük alatt, 

mindenképpen meg szeretnék tartani a babáju-
kat. Több, mint négyezer fiatalt értünk el ezzel 
az üzenettel 2018-ban. Ezeken a helyeken 
jártunk: március 12–13. Vác; márc. 18–24. 
Ócsa, Inárcs, Gyál, Szentendre; március 
26–27. Pécel, Dunaharaszti; április 03–
08. Sopron; szeptember 1–2. Debrecen; 
szeptember 5–6. Aszód; szeptember 15. 
Máriaremete, ekkor a Böjte Csaba által 
támogatott családoknak és fiataloknak 
tudtunk bemutatót tartani; szeptember 17. Solymár; 27–28. Esztergom; október 1–3. 
Gödöllő; november 26–29. Baktalórántháza, Nyíregyháza; december 10. Apor Vil-
mos Főiskola, Vác; december 11. Galgagyörk, Püspökhatvan; december 12. Gödöllő; 
december 13. Nagykovácsi; december 18. Gyál; december 19. Gödöllő - december 
30-án a Kiáltás az életért székhelyen összejöttünk egy évértékelő találkozóra, közös 

imádságra, így zártuk az évet. 
Séta az életért – június 04. Ez a nap az abortuszról szóló törvény ki-

hirdetésének napja volt 1956-ban. Évek óta jönnek össze hívő emberek 
Görgey Zsuzsa (a Magyarok Euróbában Közhasznú Egyesület elnöke) 
meghívására, hogy ezen a napon az Élet győzelméről tegyenek bizony-
ságot és kiálljanak a magzatok védelméért. Ebben az évben a katolikus 
és a Hit gyülekezetében tevékenykedő életvédők is részt vettek a sétán, 
így több százan vonultunk át a városon. A séta alatt volt néhány meg-
állás, illetve a séta végső állomásán a Tabánban egy kis színpadot is 
felépítettek. Ezeken a helyeken többen is szót kaptak, akik az élet érté-
kes volta és szentsége mellett tettek hitet. Az Aliansz nevében ketten, 
D. Szabó Dániel tiszteletbeli elnökünkkel, szólaltunk meg.

Az idén is kerültek kihelyezésre emléktáblák a meg nem született gyermekekért. 
Június 08-án Gyulán és Békéscsabán jártunk, szeptember 04-én pedig Nyíregyhá-
zára látogattunk ez ügyben. Csávás Imre testvérünk (a Magyar Ke-
resztény Misszió elnöke) mozgatja ezeket a szálakat.

Június 20-án részt vettünk a „Jövőnk a gyermek” konfe-
rencián, az ELTE lágymányosi épületében, ahol a népesedés 
kérdéseiről hallgattunk meg előadásokat és beszélgettünk.

MARGINALIZÁLT TÁRSADALMI CSOPORTOK FELÉ VALÓ SZOLGÁLAT
Tavasszal és télen néhány napot két partnerszervezetünk, a Névtelen utak Alapít-

vány és az Üdvhadsereg munkatársaival, kiegészülve a „Hope died last” angol anya-
nyelvű önkénteseivel, a prostituáltak felé szolgáltunk. Az OM Bus4Life missziója 
segítségével elmentünk azokra a helyekre, ahol kint állnak az út szélén, beinvitáltuk 
őket a buszba, beszélgettünk velünk, Bibliát, és kifejezetten az élethelyzetükre vo-
natkozó keresztény irodalmat ajánlottunk fel számukra, s volt, akiért imádkozni 
is tudtunk. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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lévő gyülekezeteket keressük fel és őket bátorítjuk és képezzük a menekültek között 
való szolgálatra. Szolgálatunk másik iránya a menekült vagy oltalmazott státuszukat 
megkapott személyek, illetve családok voltak. Néhány, főleg pakisztáni testvérrel 
összefogva, Allen Diwan vezetésével 2018-ban, jan 20-án volt az első alkalmunk, ami 
az addigi Asian Fellowship névről Gateway Christian Fellowship -ra lett átkeresztel-
ve. Az addigi, havi szintű összejöveteleket heti alkalmak váltották fel, de az év végén 
úgy értékeltük, hogy ez nem váltotta be a hozzá fűzött reménységet, úgy, hogy visz-
szaálltunk a havi összejövetelekre.

A 2018-as év folyamán részt vettünk február 05–10. között az RHP (Refugee 
Highway Partnership) kerekasztalán. Erre a konferenciára Hollandiában, a Helvoirt 
nevű helység katolikus monostorában került sor. 140-en vettünk részt a konferen-
cián, ahol egymástól tanulhattunk és bátoríthattuk, megerősíthettük testvéreinket 
szolgálatukban.

Még 2017-ben részt vettem egy rövid videó készítésében (Csak a videó, a vég-
eredmény volt a rövid, maga a forgatás – úgy tűnt – nagyon sokáig tartott... Három 
ilyen film került felvételre (Egyet Magyarországon a másikat Dániában, a harmadi-
kat Franciaországban forgatták és mindhárom film egy helyi lakos és egy menekült 
barátságát mutatja be. A magyar változat az egyik afgán menekülttel való barátsá-
gomról szól. A videó célja, hogy megfelelő támpontokkal szolgáljon a keresztény 
gyülekezeteknek arra nézve, hogy milyen lelkülettel és gyakorlatiasan forduljanak a 
közelükben élő idegenek felé. Ennek, a Peace Between című filmnek a véglegesíté-
sére került sor 2018 -ban.

Decemberben, Berekfürdőn, az RMK szervezésében külmissziós és menekült-
missziós találkozón vettem részt, illetve egy előadás megtartására is felkérést kaptam.

KERESZTÉNY HÁLÓZATOK EURÓPÁBAN
Október 8 – 13. között részt vettem az Európai Aliansz közgyűlésén Tallinban. Ezt 

a Hope for Europe hálózatainak harmadik találkozójára lett rászervezve, a 16 hálózat 
találkozóival párhuzamosan zajlott az Aliansz közgyűlése, közös plenáris alkalmak-
kal, étkezésekkel és szabadidővel - ezek sokat segítettek abban, hogy alaposabban 
megismerkedjünk egymással. Azzal a felbuzdulással érkeztem haza, hogy szeretném 
elősegíteni, hogy a hasonló szolgálati ágakban munkálkodó testvérek és szervezetek 
kerüljenek és maradjanak kapcsolatban egymással, sőt, ha lehet, tudjanak együtt is 
munkálkodni. Szeretném ösztönözni és elősegíteni a hazai hálózatok kialakulását és 
megerősödését, illetve a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódását. 

RÉSZVÉTEL KÖZÖSSÉGI ALKALMAKON, ELŐADÁSOK
2018. jan. 29-én meglátogattuk Vohman Péter testvérünket, aki, vagy negyven 

esztendeig, maga volt az Evangéliumi Kiadó. Nagy áldás volt néhány órát eltölteni 
nála, beszélgetni, együtt imádkozni.

Március 04–10. részt vettem a Langham Igehirdetői Műhely munkájában. A Lang-
ham Preaching szolgálatát John Stott alapította és az igehirdetők képzésével foglal-
kozik oly módon, hogy egy értelmező bibliakutatási gondolkodást és szempont-

(Folytatás a következő oldalon.)

Karácsony környékén átadtuk nekik azokat az ajándékokat, 
amiket a Golgota Gyülekezetbe járó testvérek adtak össze a számuk-

ra. Karácsonykor talán minden ember fogékonyabb annak a szeretet-
nek a megértésére és elfogadására, amivel Isten hozzánk hajolt Krisz-

tusban. A Népligetnél még összetettebb helyzetben szolgáltunk, a hajléktalanok 
mellett, akiket meg is vendégeltünk az Üdvhadsereg által készített töltött káposztá-
val, olyan emberekkel is beszélgetni tudtunk, akik a nemi identitásukban sérültek 
és különböző veszélyes és kiszolgáltatott élethelyzetben vannak. Volt, akivel több 
órát is beszélgettünk, és tudtunk imádkozni azért, hogy Isten szabadítsa meg ebből 
a helytelen gondolkodástól és életviteltől. Fontosnak tartjuk, hogy számukra is be-
mutassuk Krisztust, aki mindnyájunk megváltója, és otthagyva a 99 igazat, keresi az 
elveszettet – és őket is meg akarja menteni.

ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK
Rendszeres információkat kaptunk választmányunk egyik tagjától, Ildikótól, 

And rew Brunson ügyében. Andrew hosszú ideje élt Törökországban családjával, 
ahol egy keresztény gyülekezet lelkipásztoraként szolgált. A török hatóságok elfog-
ták, és már hosszú ideje, vádemelés nélkül, börtönben tartják. Andrew felesége ma-
gyar, így, a rokoni szálakon keresztül gyakran kapunk olyan beszámolót, aminek a 
nyomán tudtunk imádkozni és másokat informálni és a kiszabadulásáért folytatott 
levelezéshez, petíciókhoz csatlakozni. Az üldözött keresztények ügyében felvettük 
a kapcsolatot a MEC (Middle-East Concern) szervezettel, akik a keresztényeket, a 
vallásszabadsághoz való jogukat védik a közel-keleti országokban. Ezen felül az Eu-
rópai Evangéliumi Aliansszal is tartjuk a kapcsolatot a vallás -és lelkiismereti szabad-
ságról szóló kérdésekben. Ebben az évben részt vettünk olyan képzésen is, ahol az 
iszlámról tanultunk, illetve arról, hogy tudjuk az ebben élő embertársainkat megér-
teni és szeretni, illetve, hogyan lehet a muszlimokkal megismertetni az evangélium 
központi gondolatait és a keresztény életformát. 

MISSZIÓ A MENEKÜLTEK KÖZÖTT
Az előző évek intenzitásához képest (már a 2017-ben is) a 2018-as évben a mene-

kültek között végzett konkrét missziónk és a szolgálatokat összehangoló tevékenysé-
günk is a töredékére esett vissza. Ennek egyik oka, hogy azt, a hozzánk legközelebb 
eső menekülttábort (hivatalosan; befogadó állomást), amit 2012-től, főleg az OM és 
a YWAM missziós társaságok munkatársaival, továbbá, leginkább a Golgota gyüleke-
zet, de más felekezetekből is érkező önkéntesekkel rendszeresen látogattunk, 2016. 
decemberében bezárták. Általában így történt ez az ország belsejében elhelyezkedő, 
hasonló karakterű intézményekkel is, mert innentől a menekültügyi kérelmek elbí-
rálásának idejére, a határhoz érkező külföldiek a határ közelében kerülnek elhelye-
zésre. A másik tényező, hogy a hazánkba érkezők száma is lényegesen visszaesett, 
egyrészt a migrációs tömeg apadása, másrészt az aktív határvédelem miatt. Az új 
helyzet stratégiai irányváltást követelt. Mivel a távolság miatt rendszeres látogatá-
sokat már nem tudunk tenni, arra gondoltunk, hogy a menekülttáborok közelében 12–13. 

OLDAL
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BALATONNET
2018. augusztus 22–26. között tartottuk a 12. BalatonNET -et Balatonszemesen. 

Azt jártuk körül, hogy mit jelent számunkra „Isten ünnepe” Ennek megértésében és a 
gyakorlatban való átültetésében volt segítségünkre főelőadónk, Avi Snyder, a Zsidók 
Jézusért (Jews for Jesus) missziós szervezet európai igazgatója. Avi délelőttönként, 
az ó- és újszövetségi példákon át vezetett minket az ünneplés témakörében. Magyar 
előadóink pedig az esti alkalmakon szóltak, Harmathy András református lelkész 
arról, mit jelent Isten ünnepe a családban, Győri Péter Benjámin evangélikus lelkész 
megvilágította, hogyan jelenhet meg Isten ünnepe a lakóközösségben, Steiner József 
baptista lelkipásztor lefestette, hogyan ünnepelhetünk együtt Istenünkkel a gyüleke-
zetben, végül, Pintér Béla előadóművész abban vezetett bennünket, mit jelent Isten 
ünnepe személyesen nekünk, milyen a meghitt, bensőséges ünneplés a hívő em-
ber életében. Nagyszerű hét volt! Úgy gondolom érdemes lesz részt venni a 2019-es 
BalatonNET –en is! Idei témánk az Élet-vezetés lesz.

GLS 2018
„Mert mindannyian hatással vagyunk a világra!” Ez volt 

a 2018-as GLS jelszava. GLS Nemzetközi Vezetői Konfe-
rencia immár 130 országban, 98 nyelven és évente kb. 
félmillió résztvevővel zajlik. A magyarországi konfe-
renciára 2018. október 5–6 -án került sor a Kelenföldi 
Montázs központban mintegy 300 fő részvételével. 
Mint védnökök, Dr. Fischl Vilmossal, a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárá-
val a sajtónyilvános megnyitón méltattuk az alkalom 
fontosságát, a magyar kereszténység és a társadalom 
minden szintjén vezetői szerepet betöltök számára 
nyújtott segítséget és iránymutatást. Hazánkban is évről évre kiterjedtebb a részt-
vevők köre, és az elhangzott előadások anyaga nem csak magán a konferencián, ha-
nem az évközi alkalmakon, vezetői műhelyek keretében is feldolgozásra kerülnek, 
itthon és a határon túli magyar nyelvterületeken is.”

A videókonferencia előadói között volt többek között Laszlo Bock, a Google veze-
tő tanácsadója, Marcus Buckingham, a Fedezze fel az erősségeit – most! című könyv 

szerzője és Immaculee Ilibagiza, a Ruandai népírtás túlélője, akit 
Krisztusban való hite arra vezetett, hogy megbocsásson szülei 

és testvérei gyilkosának. A helyszínen felszólaló magyar elő-
adónk Dabóczi Kálmán (képünkön), a BKK vezérigazgatója, 
a 72 Tanítvány mozgalom vezetője volt. Áldott és hasznos 
alkalomnak lehettünk a részesei.”

Köszönöm a figyelmet és a kitartást, Isten gazdag áldá-
sa legyen mindnyájunk életén és szolgálatán!

Szeretettel: 
  Horváth István

rendszert segít bennünk felépíteni, illetve a közös bibliata-
nulmányozást szorgalmazza, amit – itthon, Magyarországon is – a 

Langham klubok keretében folytathatunk.
Március 16–17-én a Vertikális Gyülekezet konferencián Kecskeméten 

– leginkább három lelkipásztor, köztük a házigazda, Mike Sámuel megújulása és 
bizonyságtétele nyomán – az Úrral való kapcsolat elsődlegessége volt a fő szempont, 
szemben a gyülekezeti élet programközpontú „horizontális” megfogalmazásával. 

Április 14-én az „Evangelikál és Ortodox protestáns Teológusok Párbeszédben” 
konferenciáján vettem részt, amiben széles spektrumú teológiai előadásokat hallgat-
tunk és vitattunk meg. 

Április 16–19. között Erlo Stegen konferenciáján vettünk részt Svájcban. Az Evan-
géliumi Fórum invitálására tavasszal, május 18–24. között az European Leadership 
Forum-on vettünk részt, Wisla -ban, majd november 13–17-én a magyarországi fó-
rumon voltunk. 

Az Aliansz színeiben több meghívást is kaptam igehirdetésekre, előadásokra, így 
jártam például január 18 -án egy kis keresztény közösségben Kecskés Károly testvé-
rék nél a József utcában, ahol főleg idősebb testvérek vettek részt az alkalmon, de 
például március 23-án, a Református Egyetemi és Főiskolai lelkészség, Évnyitó Di-
csőítő Alkalmán a dicsőítésről tarthattam előadást fiatalok előtt. 

A tini korosztály számára énkép szemináriumot vezettem október 28-án, a 
ChrisTeens-en, Pécelen. 

Augusztus 20. Nyíregyházán és Nyírszőlősön evangélikus gyülekezeti napon 
szolgáltam.

A fizikai és lelki munka szép kombinációja mindig a missziós kiállítás (nevezete-
sen a Misszió Expó berendezése, levezetése és bontása), amire a BalatonNET mellett 
az „Ez az a nap!” Június 2-i alkalmán is sor került. Ha itt nem is, de szeptember 09. a 
Ros Hasana ünnepén, énekkel szolgálhattam a Zsidók Jézusért újévi rendezvényén. 
Alianszunk köréből sokan részt vettek a szeptemberi imádságon, rendezvényeken, 
amiket az „Ez az a nap!” hívott életre, magam a Martin Smith koncerten tudtam 
ottlenni, az A38-as hajón.

Még a tavasszal, március 25-én, ott voltunk egyik tagszervezetünk, a Keresztény 
motorosok szezonnyitóján, majd – még ugyanazon a napon, Lovas Áron beszámoló-
ját hallgattuk meg a muszlimok között végzett angliai szolgálatáról.

Június 26-án meglátogattam, a Biblia Szól, Rákosmente Keresztény Közösségét, 
részt vettem az istentiszteleten és beszélgettem az Aliansz kapcsán Péterfay János 
testvérünkkel, aki a gyülekezet lelkésze.

Nyáron és ősszel egy-egy missziós úton jártunk egyik tagszervezetünkkel, a 
Bartimeus Egyesülettel. Június 21 – 25. között Kárpátalján hirdethettük Jézus Krisztus 
evangéliumát (Nagydobronyban, Kisdobronyban, Bátyún, Szürtén, Mezőterebesen, 
Csonkapapin és Munkácson szolgáltunk.), magyar nyelvű hangzó bibliákat oszt-
hattunk ki látássérültek és írni-olvasni nem tudók számára). Szeptember 22 – 26. 
között pedig egy amerikai csoporttal voltunk Békés megyében, de Budapesten és 
Pusztaszabolcson is együtt szolgáltunk. 14–15. 

OLDAL



Testi és lelki felfrissülés a Balaton partján minden korosztálynak!

Előadások, szemináriumok, Közösségi Tér, Misszió Expó, a Balaton partján NETBeach. 
Gyermek- és ifjúsági programok, klubkoncert, beszélgetések

Szombat este Bill Drake Band koncert (Legacy – Örökség album)

A belépés ingyenes, a költségekre az alkalmakon adakozást tartunk.

www.facebook.com/balatonnet; www.balatonnet.hu
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