Az Evangéliumi Aliansz hírlevele
2018. pünkösd

Isten Szentlelkének hatalma alatt
Ez a Péter aztán megéri a pénzét! Ő az, aki rálép a vízre, ő az, aki Isten fiának vallja
a Názáreti Jézust, fenn van a megdicsőülés hegyén, csodákat és jeleket lát és tesz
maga is – és ő az, aki soha meg nem tagadná a Mesterét, ha mindenki más elhagyná
is Őt... Aztán, megszólalt a kakas. A harmadiknál. Azonnal. Mikor még be sem fejezte az átkozódást és az esküdözést – bizonyítandó, hogy semmi köze nincs Hozzá...
Torkán akadt a szó. Kiment és keserves sírásra fakadt...
Aztán látjuk Pétert az üres sírnál, majd a feltámadt Jézussal való találkozásokban. A harmadiknál, Jézus megkérdezi – háromszor – vallást kell tennie a szeretetéről. Megbízatást kap, majd ott van, amikor a földről a mennybe emelkedő Jézust
eltakarja szemük elől a felhő...
Miután visszatértek Jeruzsálembe, naponta összegyűltek, egy szívvel-lélekkel
imádkoztak, várták az Atya ígéretét, vágyták a mennyei erővel való betöltekezést.
Aztán eljött a nap, amikor Isten Lelke kiáradt rájuk, és az addig félők az evangélium
bátor bizonyságtevői lettek. A Lélek munkája, hogy Péter pünkösdi prédikációjára
megtért háromezer lélek. Péter nem lett hibátlanná, de mennyei erővel, Isten Szentlelkének hatalma alatt szolgált. Az evangélium hirdetését megtérések, jelek és csodák kísérték.
Ebben az évben is elérkezett a pünkösd ünnepe, és Isten Szentlelke ma is itt van,
bennünk és köztünk él, mozog és hat. Szíveket, gyülekezeteket, evangéliumi csoportokat ébreszt és éleszt, akik más és más formában, eszközkészlettel és árnyalatokkal, de ugyanazzal az evangéliumi hangsúllyal szolgálnak – krisztusi középponttal,
Akit Isten Szentlelke jelent ki és emel fel ma is.
Imádkozzunk minden szolgálatért és alkalomért, szóljon az egy lélekért, egész
népünkért, vagy minden nemzetért, legyen ez egy rendszeres istentisztelet, vagy egy
különleges alkalom. Az Ő neve legyen felmagasztalva otthonokban, templomokban,
felházakban, iskolákban, művelődési házakban, a Balaton partján vagy a sportarénában – örüljünk mindezeknek és imádkozzunk értük, mert a Krisztus hirdettetik!
Horváth István
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„Társok vagyok mindazoknak,
akik félnek Téged, és akik határozataidat
megtartják.” (Zsolt 119,63)
Milyen rendkívüli munkája Isten Lelkének, hogy már az Ószövetség világában, a
törvény korlátjai és a hagyomány önkorlátozásai közepette is, ismételten feltör az
Ábrahámnak adott ígéretekre történő utalás: „…Benne megáldatnak a föld minden
nemzetségei.”(1Móz 12,3; 18,18b)
Különösen erőteljesen jelenik meg a próféciákban, a világmisszió vonatkozásában ez a látás: „Kevés az, hogy nékem szolgám légy… sőt a népeknek is világosságul
adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen.” (Ézsaiás 49,6)
Ez lesz majd Péter apostol első nagy bizonyságtételének üzenete is (ApCsel 3,25),
majd nagy megtapasztalása a pogány Kornélius otthonában (ApCsel 10), majd ez teljesedik ki Pál egész életében kijelentés által (Galata 3): „…hogy a pogányok örököstársak, és egyugyanazon test tagjai, és részesei az Ő ígéretének a Krisztus Jézusban
az evangélium által” (Efézus 3,6).
Ahogyan az univerzum tágulásának nincs vége, úgy Isten országa határai szélesedésének sem, mert az Ő akarata „…hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság
ismeretére eljusson!”(1 Timóteus 2,4)
A Léleknek ez a kibontakozó és kibontakoztató munkája egy-egy történelmi, szellemtörténeti folyamaton belül is jelen van. A Reformáció 500 évének nagy tanulsága
az is, hogy a megerősödött reformvonulatok és irányok, évszázadokon át, milyen
nehezen ismerték fel, fogadták el újabb, később született testvéreiket. Hisszük, Isten
Lelkének munkája volt, hogy Protestáns Nagygyűléssel is ünnepelhettük a Reformáció 500. évét (Budakeszi, 2017. szeptember 16.). Bízunk abban, hogy ez az alkalom, melyre Krisztus követői széles körben meghívást kaptak az összegyülekezésre
(melyről a két nagy protestáns egyház lapjai is beszámoltak), nem csupán egyszeri
történés, szép emlék marad, hanem az evangéliumi hang felismerésének és megerősödésének, a testvéri ölelés Lélek általi megélésének fontos állomása lesz. Ezt kell
majd követnie – a pünkösdi Lélek munkájaként és engedelmességünk szerint – egy
Magyar Protestáns Zsinatnak. Ezen a történelmi és történelmivé vált protestáns egyházak képviselete együtt tanácskozhat, a mosókonyhákban és garázsokban született
kicsi protestáns gyülekezetek vezetőivel, mindazokkal, akik félik az Urat és határozatait megtartják, míg a mennyei kórus tapsolva énekel a Trón előtt, mert engedtünk
a főpapi imában elhangzó messiási kérésnek (János 17,21).
Kérjük, és fogadjuk a pünkösdi Lélek szíveket és közösségeket összefogó hatalmas munkáját! Május van, oltsunk „zöld oltással”, míg meg nem „fásodik” az alany,
s míg a gyülekező európai viharfelhők veszedelme előtt megerősödnek az oltások és
az oltók is! A munkálkodók reménységével és örömével (Róm 12,12)!
Testvéri szívvel: D. Szabó Dániel

Jegyzetek
Penge, gyógyszer, kötél helyett hit
Vízkereszt ünnepén a Gyorskocsi utcai és az egri intézetek mellett a szegedi Csillagban jártam, annak három objektumában. Itt tartották fogva Szálasit, Rákosi Mátyást, Ordass püspököt, ’56-osokat. Sokakat itt végeztek ki.
Az oroszok 1945-ben 3000 (!) magyar hadifoglyot öltek meg ezen a helyen.
Az utolsó akasztás 1987-ben volt.
Jelenleg 1700 fogvatartott, elítélt él itt, sokan közülük valamilyen munkát is végeznek, többen tényleges élefogytiglanosok, ismert gyilkosok.
A fogvatartottak átlagéletkora 34 év, átlagos büntetési idő 15 év. Nevelésükről és
őrzésükről hétszázan gondoskodnak.
Három objektumban tartottunk istentiszteletet. Különös csapat jön ilyenkor ös�sze. Egyik helyen szerb ortodox férfi kísérte orgonán az Erős vár kezdetű énekünket.
Több muszlim is részt vett az együttléten. Penge, gyógyszer, kötél helyett a hitet
választottam, vallotta az egyik atyafi.
Ez volt az igénk: „Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” (1Jn 1,8)
Bárcsak így lenne! Megterhelt, szomorú helyek ezek az intézetek, de sehol nem érzem, tapasztalom Jézus jelenlétét és az evangélium erejét ilyen exponáltan, mint itt.

–––––––
Sztálin és Luther
Különleges élmény volt Dunaújváros, korábban Sztálinváros, szocreál stílusban
épített központjában, a főtéren evangéliumot hirdetni. A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1949 végén hozott döntést egy új, gigantikus vaskohászati
kombinát, és a hozzá kapcsolódó lakótelep felépítéséről. Így jött létre Sztálinváros.
A Rákosi korszak ateista hevülettel és gyűlölettel célul tűzte ki az egyház megsemmisítését. „Megfogyva bár, de törve nem” él az egyház, mert Istent nem lehet kiiktatni. A helyi evangélikus gyülekezet a reformáció hónapjában, Stermeczki András
lelkész vezetésével tartalmas, kreatív programot, utcai evangelizációt szervezett a
város főterén. „Él az Úr, s áll ígérete, Ördög, világ minden csele Megszégyenül mirajtunk. Isten velünk, s mi ővele, Nagy az Istennek ereje, Győzelmet kell aratnunk.”
(EÉ 260.)

–––––––
Evangéliumot a konyhába!
Kárpátaljai kis faluban látogattunk egy nénit. Betegen feküdt öreg, alacsony házának konyhájában. A kis ablakon alig szűrődött be a fény. A tárgyakon, berendezésen évtizedek nyoma. Szeretett templomába, gyülekezetébe már régen nem
tud elmenni, de rádión hallgatja az igét. Régi, használt rádió, ráerősítve két
lapos elem befőttesgumival. (Folytatás a következő oldalon.)
2–3.
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(Folytatás az előző oldalról.)
Valamikor drága nagymamám is így hallgatta a Monte-Carlóból
sugárzott evangéliumi adást. Anyám ebédet küldött velem a város szélén lakó édesanyjának. Lesöpörtem a gangot, hoztam vizet a kék és a
piros kannában a közeli artézi kútról. Ezek után leültetett maga mellé, és kérte,
hogy hallgassam vele az igehirdetést. A prédikációt nemigen értettem, de mamám
hite, szeretete, féltése szívemig ért, ma is kísér. Semmihez nem fogható, vonzó atmoszférája van az ilyen nagymamás, beimádkozott konyháknak. Jézus szereti a
konyhákat.
Szeverényi János

–––––––

A kiengesztelődés útja – az élet győzelme
Ruandában
Ez év február-márciusában az MRE zsinati missziói iroda két másik munkatársával, elindultunk Ruanda ismeretlen világa felé. Az 1994-ben három hónapig tartó félelmetes
népirtás után indított keresztyén kiengesztelődési szeminárium megismerése volt a
célunk, illetve ennek a magyaroroszági etnikai feszültégek oldásában való használhatóságának megvizsgálása.

A ruandai népírtás gyökerei a gyarmatosító hatalmak különbségtevő gyakorlatára
vezethetők vissza. A németek rögzítették átjárhatatlan kategóriákba az országban
élő hutukat, tuszikat és twakat. A csoportokat a gyarmati időszakot megelőzően,
jellemzően inkább a gazdasági helyzetük alapján, mintsem a törzsi, vagy a kulturális
különbségek választották el egymástól. A belga vezetés 1932-től a személyi igazolványba is feltüntette a hovatartozást, ami után ezek a csoportok már átjárhatatlanná
váltak. Az oktatásba és adminisztrációba a tuszikat vették maguk mellé, ami a nagyobb létszámban élő hutuk és szinte teljesen kiírtott twak szemében egyre nagyobb
gyűlöletet keltett. A függetlenség kivívása után, bár a kormányban többségben voltak
már a hutuk, az évtizedeken keresztül elnyomott gyűlölet újra és újra felszínre tört.
A népírtást megelőzően évekig tudatos propaganda folyt, ahol az ország tusziktól
való megtisztításának vágyát nyíltan lehetett kommunikálni – a szabad ország vízióját, a tuszik, a veszélyt jelentő „csótányok” nélkül.
Juvénal Habyarimana miniszterelnök gépének lelövése volt az utolsó csepp a
pohárban 1994. április 6-án. Ezután elindult a nyílt, közmédia által támogatott gyilkossághullám. A nevek és címlisták készen álltak, a felbujtó vezetés arra bíztatta a
hutukat, hogy szedjék össze tuszi szomszédaikat, és végezzenek velük. Így vált a
gyűlölet hadseregévé a hutu civil lakosság nagy része, és ölte meg a korábban barátként számontartott tuszi szomszédait, rokonait. Az öldöklés félelmetes méreteket

öltött. Három hónap leforgása alatt több, mint 1
millió tuszi és mérsékelt hutu vesztette el az
életét!
A népírtás szörnyű hulláma után, a
rengeteg fájdalom, félelem, gyűlölet, hiány és gyász közepette, hogyan tud egy
ország felállni? Hogyan lehetséges az
elkövetőknek és túlélőknek egy közösségként tovább élni?! Ennek a kérdésnek a feszültségében dolgoztak ki
többféle kiengesztelődési tréninget.
Egy ilyen keresztyén kiengesztelődési szemináriumon és képzésen vehettünk részt, melynek vezetője Rhiannon
Loyd, walesi keresztyén pszichiáter.
A megbékélés valós erejének a szemléltetésére szeretnék egy történetet elmondani, mely engem is mélyen érintett.
A népirtás emlékparkjában egy hutu férfi elmondta, mit tett, hogyan vette ki a
részét a mészárlásban. Majd, amikor az öldöklés véget ért, egy belső hang folyamatosan azt kérdezte tőle, hogy miért tette. Lelkiismeretének hangja által Isten szólt
hozzá. Feladta magát, börtönbe került, majd később átélte Isten bocsánatát, és amnesztiát is kapott, így visszakerült a falujába.
Ezután egy tuszi férfi állt fel és elmondta, hogyan ölték meg a családját.
Az utolsó emlékkép, amit felidézett, haldokló nővérének figyelmeztető,
utolsó szavai voltak, hogy mentse a saját életét, és mondja el mindenkinek, mi történt velük, hogyan kellett meghalniuk.
Maga is megsebesült a támadásokban, fejsérülése miatt súlyos migrénjei is voltak, ami miatt több időt töltött kórházban, mint otthon. Elmondta, hogy amikor a
falujába visszatért és meglátta azt a hutu férfit, aki az előző felszólaló volt ezen az
szemináriumon, nem csak hogy átment az utca másik oldalára, de más útvonalat
választott, hiszen ő volt az aki a felesége családjából kilenc ember haláláért felelős.
Félelemmel keveredett gyűlölet volt benne. Aztán a kiengesztelődési szemináriumon együtt vettek részt. A végén a hutu férfi letérdelve kért bocsánatot, a tuszi férfi
pedig a Lélek indításának engedve odament hozzá, és egymást átölelve zokogtak
mindketten. Ekkor azt érzete, hogy a fejfájása enyhül, majd végül teljesen elmúlt. Ezt
követően, Isten bocsánatát elfogadva megbékéltek egymással, és barátokká lettek. A
tuszi férfi esküvői tanúja volt a hutu férfinak, a gyülekezetükben együtt szolgálnak,
és egymás családi ünnepeire is elmennek.
Csodálatos volt látni Isten gyógyító, helyreállító hatalmát, ami ezt a két embert
a felfoghatatlan fájdalmaik ellenére szabaddá tette arra, hogy identitásukban meggyógyulva, egészséges lelkülettel, teljes életet éljenek.
                   Dani Eszter
4–5.
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Akik sokakat az igazságra vezettek…

Billy Graham és Martin Luther King emléknap a Baptista Teológiai
Akadémián

A 2018. február 21-én, életének 100. esztendejében elhunyt, világszerte ismert evangélista Billy Graham, és az 50 évvel ezelőtt, 1968. április 4-én vértanúhalált szenvedett
Martin Luther King baptista lelkipásztor emlékére tudományos konferenciát szervezett
2018. április 9-én a Magyarországi Baptista Egyház a Baptista Teológiai Akadémián.

Az ünnepség a két hithős bronz domborművének koszorúzásával vette kezdetét
az MBE budapesti székházának Történelmi Emlékparkjában. Ennek során az USA
nagykövetsége, a Magyar Országgyűlés, a Magyar Kormány, a Billy Graham Evangelizációs Társaság, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai,
köztük a Magyarországi Baptista Egyház jelenlévő képviselői rótták le tiszteletüket a
hithősök falánál. Az egész napos megemlékezésre és tudományos ünnepségsorozatra a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) vezetői is meghívást kaptak.
Bennünket magyar evangéliumi keresztényeket is hálára kötelez ennek az Istentől
adatott két modernkori hithős életpéldája és az evangélium hirdetésében vállalt áldozatkész szolgálata, akik valóságos igazodási ponttá váltak saját koruk zűrzavaros
évtizedeiben. Amíg Martin Luther King az igazságtalan társadalmi megkülönböztetés ellen emelte fel a szavát és még a mártíriumot is felvállalta, hogy rabszolgasorba
süllyedt sorstársait felemelje, addig Billy Graham Istentől azt a küldetést kapta, hogy
a Krisztus keresztáldozata által nyert lelki szabadság örömüzenetét hosszú élete során a világ számtalan országában sokmillió embernek elvigye és fáradhatatlanul hirdesse.
Martin Luther Kinget az 1963-ban, Washingtonban meghirdetett tömegrendezvényen elmondott „Van egy álmom” kezdetű beszéde tette
világszerte híressé. Ennek utolsó mondata
így hangzott: „Van egy álmom, hogy eljön
az a nap, amikor ’minden völgy fölemelkedik, és minden hegy és halom alászáll.
Az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává lesznek és megjelenik az Úr dicsősége
és minden test meg fogja látni azt”. Majd,
az ellene irányuló merénylet előtti estén,
mintha megérezte volna, hogy mi vár rá,
ezt mondta: „Fönt jártam a hegyen és láttam az ígéret földjét! ... És boldog vagyok
ma este és nem aggódom semmi miatt, nem
félek egy embertől sem, mert szemeim látták

Aliansz vezetők a megemlékezésen Viktor Hammal,
a Billy Graham Társaság igazgatójával

Megemlékezés a Baptista Egyház Emlékparkjában
2018. április 9-én

az Úr eljövendő dicsőségét.” A gyilkos golyó 1968. április 4-én oltotta ki életét. Mindössze 39 esztendős volt. Istentől kapott prófétai látomása azonban beteljesedett…
Billy Graham több embernek hirdette személyesen az evangéliumot szerte a
nagyvilágban, mint bárki más az emberiség történelme során, aki Krisztus követségében valaha is munkálkodott előtte. Mintegy 2,5 millió embert tartottak nyilván,
aki az evangelizációs alkalmain fogadta el Jézus Krisztust személyes megváltójának
és mintegy kétmilliárd ember hallhatta prédikációit, beleszámítva a rádiós, illetve
televíziós közvetítéseket is.
Több amerikai elnöknek volt személyes lelki tanácsadója és lelkigondozója. Baptista elkötelezettségű, de nyitott evangéliumi protestáns gondolkodású emberként,
a felekezeti határokon túllépve, a keresztény egyházak világot átfogó lelki megújulásán is fáradozott. Híres mondatának egyike: „Hogy valaki baptistává tegyek, nem
mennék át az út másik oldalára sem, de hogy valakit Jézus Krisztushoz vezessek, a
világ végére is szívesen elmegyek”
A hidegháború időszakában ő volt az első amerikai evangélista, aki átjuthatott a
„vasfüggönyön”, melynek első állomása 1977-ben Magyarország volt. Ezt követően
végiglátogatta a kommunista rabigában szenvedő kelet-európai országokat és prédikálhatta szabadon az evangéliumot. Emlékezetes marad számunkra az 1989-es,
a rendszerváltás feszült időszakában a budapesti Népstadionban összegyűlt, Isten
igéjére figyelő mintegy százezer honfitársunk reakciója, akik a döntésre híváskor
tízezerszámra özönlöttek le a lelátókról, hogy Bibliához jussanak és elkötelezzék
magukat Jézus Krisztus követésére. Hitünk szerint ezek a látogatások egyértelműen
hozzájárultak a kelet-európai kommunista rendszerek összeomlásához.
Földi életének 100. esztendejében, 2018. február 21-én vált valósággá sokszor
emlegetett kijelentése: „Ha egy nap majd azt olvassátok vagy halljátok, hogy Billy
Graham meghalt, egy szót se higgyenek belőle! Sokkal elevenebb leszek, mint most
vagyok. Csak a lakcímemet változtattam meg. Isten jelenlétébe léptem.”
Emlékük legyen áldott!
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész
6–7.

o l da l

HÍRLEVÉL • 2018. pünkösd • Evangéliumi Aliansz

Kis magyar egyháztörténet
A múlt év őszén a Golgota Keresztény Gyülekezet az „500 éves a Reformáció” év
kapcsán egy érdekes egyháztörténeti előadássorozatot kezdeményezett a magyarországi egyházak képviselőinek meghívásával, „Kis magyar egyháztörténet” címmel.

A sorozat célja az volt, hogy a Golgota Teológia Főiskola hallgatói – és az előadásokra érkező érdeklődők – bepillantást kaphassanak a szóban forgó egyházak hazai
megjelenéséről, történelméről, mai munkájáról és kapcsolódásairól. A szervező és
a sorozatnak otthont adó Golgota közösség nem titkolt célja volt az is, hogy egymás
mai szolgálatának mélyebb megismerése révén tovább mélyüljenek kapcsolataink,
jobban értékelni tudjuk egymás sokszínűségét és szolgálatait. Arra is bátorították a
főiskolai hallgatókat, hogy jelentkezzenek más egyházak megismert szolgálataiba is,
amennyiben arra elhívást éreznek.
Előadóink voltak: László Viktor (A Katolikus Egyház története és jelene Magyarországon), Szeverényi János (Az Evangélikus Egyház története és mai munkája
Magyarországon), D. Szabó Dániel (A Református Egyház Magyarországon egykor és ma), Dr. Mészáros Kálmám (A Magyar Baptista Egyház története és jelene),
Szuhánszky Gábor (Magyar Metodista Egyház hazai történelme és jelene), Piszter
Ervin (Neoevangelikál mozgalmak Magyarországon), Pataky Albert (a Pünkösdi
Egyház története és munkája Magyarországon) és Phil Metzger (a Golgota Keresztény Gyülekezet története és jelene Magyarországon).
A bevezető előadásban betekinthettünk a mai Katolikus Egyház aktuális szolgálataiba, megújuló törekvéseibe és karizmatikus közösségeinek szolgálataiba is.
Szeverényi János és a további, protestáns és neoprotestáns közösségeket képviselő előadók, fájdalmas őszinteséggel tárták fel, hogy a reformáció öröme és megújító
ereje mellett megjelenik a „protestáns métely” – a számtalan szakadás, Krisztus testének töredezettsége, a szükségtelen távolságtartás – ami a reformációval kezdődött
és azóta is folytatódik. Luther Márton és hűséges testvérei, követői felett is az egyház
nyomására mondatott ki a birodalmi átok, amelynek következtében bárki megölhette őket – gyakran még mai is nehezen tolerálja a hivatalos egyház a megújulási
mozgalmakat.
Luther valójában soha nem akart szakadást. Úgy vélte, hogy Isten munkájának
nem a széthúzás kedvez, ez sokkal inkább a megosztottságban érdekelt Ellenség
eszköze. Azonban, ahogy az előadóink a reformáció történelmi indokoltságát vizsgálva kifejtették, hatalmas változásra volt szükség, hiszen 500 éve az egyház nem
nullponton volt, hanem negatívban. A reformátorok megállapítása szerint a sátán
zsinagógájává vált, erkölcsileg megrendült, hitében és gyakorlatában már nem tükrözte Krisztus arcát, Nagy Konstantin óta kísértette a pénz és a hatalom, a szervilis
magatartás. Volt időszak, amikor Mária tejét és Krisztus keresztjének forgácsát is
meg lehetett venni, és sok helyen a papok sem ismerték a Bibliát.

A XVI. század hazánkban is a forrongás és traumák ideje volt, parasztlázadások,
a mohácsi vész és az eretneküldözések korszaka.
A keresztények is csak vitatkoztak, keveredtek a hatalmi és egyházi erőfeszítések, de megtérés, megtérési mozgalmak nem voltak. Elgondolkodtató, hogy Luther
szerint akkoriban sem a törökök jelentették a legnagyobb veszélyt, hanem maga az
egyház állapota.
De ebben a viharos évszázadban sikerült lefordítani először az Újszövetséget
magyarra (Sylvester János által), és Károli Gáspár munkássága is a XVI. században
vált a magyar nép áldására. Isten munkájának hihetetlen mélységeit mutatja a legnehezebb körülmények között is az a tény, hogy Károli személyében egy többszörös
traumát átélt, nyugdíj előtt álló lelkészt használt fel, aki összehívott egy imaórát,
és annak következményeként mindössze másfél év alatt elkészült a magyar nyelvű
Biblia.
Micsoda példa ez nekünk ma is, hogy Isten milyen munkát tud elvégezni egy
nemzet életében hűséges és készséges szolgáin keresztül!
A kor legmodernebb eszközét, a könyvnyomtatást azonnal elkezdte használni az
egyház az emberek elérésére – és ez elgondolkodtató számunkra is, hogy napjaink
korszerű lehetőségeit vajon kihasználjuk-e teljes mértékben?
A további előadások áttekintették a református prédikátorok meghurcolását, a
magyarországi baptista mozgalom nehéz küzdelmeit, majd a pünkösdi mozgalmak
jelentős munkáját hazánkban.
Sok szó esett a két világháború közötti korszak az evangéliumi megújulási mozgalmainak üldöztetéseiről, illetve a kommunizmus idejének nyílt és alantas, rejtett
eszközeiről, amikkel a magyarországi egyházi munkát és a szellemi ébredést igyekeztek ellehetetleníteni.
Az időnként újra és újra megjelenő karizmatikus – nem karizmatikus vitákkal
kapcsolatban a lutheri gondolat szerint “A Szent Lélek által megvilágosított józan
ész” zsinórmértét hangsúlyozták az előadók, rávilágítva arra a tényre is, hogy Constantinusig a bibliai értelemben karizmatikus volt az egyház.
Rendkívül fontosnak elvként emelték ki azt is, hogy egyházi hagyományaink
mellett, minden kérdésben legfőbb zsinórmértékünk Isten Igéje, a Szentírás legyen
(Sola Scriptura), hiszen alapvetően nem 500 éves, vagy 25 éves egyház tagjai vagyunk, hanem Krisztusig eredeztetjük a forrásunkat.
Európában és szerte a világon ma egy vallástalan kultúra növekszik fel, másrészt,
ahogyan 500 évvel ezelőtt, ma is keveredik a hit a hamissággal.
Hangsúlyozták azt is, hogy bár a hit kérdéseiben szükséges tisztán látnunk, és
léteznek nyilvánvaló egyedi karaktereink, sőt részletekben eltérő felfogásaink – de
nem a felesleges, energiapocsékoló egyházi viták visznek előre, hanem azok az érdemi összefogások, amelyek nem egymás ellen, hanem a valódi és közös Ellenség felé
fordítják egyesített erőinket: a bűn és a hitetlenség irányába.
A Golgota Keresztény Gyülekezet videófelvételt is készített az előadássorozatról,
amelyet terveznek angol nyelvű felirattal is ellátni, hogy a magyarországi egyházak
története még szélesebb körben érhesse el az érdeklődőket.
Bánki Lajos
8–9.
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Főtitkári jelentés

Beszámoló a 2017-es évről az Aliansz közgyűlése számára
Imakör Budapestért
A 2017-es év első Alianszos összejövetele a január harmadikai „Imakör Budapestért” alkalma volt. A nyári időszak kivételével, minden hónap első keddjén találkozunk, és imádkozunk városunkért, országunkért, Isten igéje terjedéséért,
megtérésért, megújulásért. Köszönet Szuhánszky Gábornak az alkalmak hűséges,
elkötelezett szervezéséért!
Aliansz imahét
Január 8–15. között zajlott az
Aliansz Imahét, melynek anyagát
ebben a jubileumi évben a német,
osztrák és svájci alianszok állították
össze. A megnyitó istentiszteletnek
Budapesten, a Kiscelli utcai Metodista gyülekezet adott otthont. Igehirdetőnk Végh Tamás volt. Az Aliansz
Imahét a Reformáció 500. évében,
Luther, Worms-ban való bátor kiállásából kiindulva – „Itt állok, másként nem tehetek!” – a „Lelkiismereti szabadság”
témája köré épült a következő bontásban: 1. „Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás
által – a Szentírás fölötte áll a hagyományoknak 2. Sola Fide – Egyedül hit által – a hit
a cselekedetek fölött áll 3. Sola Gratia – Egyedül kegyelemből – a kegyelem fölötte áll
az érdemeinknek 4. Sola Christus – Egyedül Krisztus által – Krisztus az egyetlen út 5.
S legyen mindez egyedül Isten dicsőségére! Soli Deo Gloria!”
Üldözött keresztények
Januar 24–27. között, a magyar állami szervek meghívására Asif Mall, a Release
International munkatársa ismét Magyarországon járt. Erre rászervezve, a Református Egyetemi Gyülekezettel közösen rendeztünk egy, az üldözött keresztények helyzetét bemutató konferenciát az Ökumenikus Központban.
Szintén az egyetemi gyülekezettel közös rendezésben és ugyanott, az ökumenikus központban volt a vendégünk Kim Sang Bok
koreai lelkész az Ázsiai Evangéliumi Aliansz elnöke, korábban
pedig az Aliansz világszövetségének volt a vezetője. A március
22-én megtartott előadásában az igazi szabadságról beszélt – a saját életén keresztül is, hiszen Észak-Koreában nőtt fel, így hiteles
képet és betekintést tudott adni az üldözöttek életéről – és aztán
bizonyságot tett a Krisztusban megtalált valódi szabadságról.

Áprilisban egyiptomból vendégünk érkezett, akit az Aliansz irodában fogadtunk. Közelebb kerültünk az egyiptomi keresztényekhez azáltal, hogy mélyebben megismerhettük sorsukat, életüket, küzdelmeiket, örömüket és bánatukat.
Az év folyamán részt vettünk és segítettük a szíriai hadiárvák és özvegyek megsegítésére rendezett koncerteket (Budapest, Montázs központ, Érdi Pünkösdi Közösség).
Váratlanul meghívást kaptam egy külföldi egyeztető konferenciára az üldözött
keresztények ügyében. Olyan emberekkel lehettem együtt, akik a végeken dolgoznak, és nem volt szabad fényképeket sem készítenünk velük. Sokat kérdeztek a menekültek helyzetéről Magyarországon, illetve az üldözött keresztények védelmében
megalapított helyettes államtitkárságról is érdeklődtek.
Bartimeus Egyesület
Az év folyamán egyre szorosabb kapcsolatunk alakult ki Alianszunk egyik támogató tagjával, a főleg vakok és gyengénlátok között munkálkodó Bartimeus Egyesülettel. Vezetőjükkel, Miklós Tiborral többször is találkoztam, illetve meghívást kaptam néhány találkozójukra. Nagyon emlékezetes marad számomra a 2017. január
28-i alkalom, ahova a siketek gyülekezete is meghívást kapott.
Megindító volt ahogy a siketek dicsőítették az urat; hang nélkül, jelelve, amiben egy dob rezgéseinek észlelése segítette őket az ütem tartásában. Jeltolmácsok
segítettek bennünket abban, hogy érthetővé váljanak mindannyiunk számára a jelnyelvben továbbadott gondolatok. Annyira megindító volt tapasztalni azt, hogy a hit
a tolmácsok segítségével áttör és győz a kommunikációs nehézségeken. Isten áldja
meg életüket, munkájukat, odaszánásukat! Vakok és látok, siketek és hallók, együtt
épültünk egymás hite által. Nem volt nehéz megszólalni közöttük és Isten Igéjéből
bátorítani a testvéreket, ahogy azt egy erről szóló beszámolójukban is olvastam: „az
Aliansz főtitkárának szeretetteljes, megindító szavai is örömmel töltöttek el minket.”
A Bartimeus Egyesülettel még közelebbi kapcsolatot építettünk ki azáltal, hogy
meghívtuk őket arra, hogy közösen használjuk az irodánkat. Bérelünk egy kis irodát
az Aliansz számára a Kálvi téri református egyházközségtől, de nem használjuk ki,
én is ritkán megyek be, terepen vagyok, vagy Érden dolgozom. Ők pedig épp irodát
kerestek, de nem tudtak volna egy bérleményt kifizetni, jónak látszott tehát, hogy
felkínáljunk számukra egy szívességi irodahasználatot. Azóta tehát ők is használják
az irodánkat, ami most már sokkal szebben néz ki, mint előzőleg, mert a Bartimeust
támogató néhány mesterember elvégezte az iroda felújítását. Áldott legyen kezük
minden munkája!
Misszió a menekültek között
Február 5-én kezdődött Budapesten a Refugee Highway Partnership éves konferenciája, melyre 28 országból 160 résztvevő érkezett. Ennek megnyitóján felkértek
arra, hogy magyar részről köszöntsem az egybegyűlteket, egy bevezető áhitatot tartsak, illetve tájékoztassam a résztvevőket arról, hogy Magyarországon milyen
a valós helyzet a menekültek illetve a bevándorlók ügyében.
10–11.
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Az egyik nap több csoportban, a
város különböző helyein imasétákat
tartottunk. A mi csoportunkkal a várba
mentünk, több helyen is megálltunk imádkozni. Közben több kérdést is kaptam, főleg nyugati
testvéreinktől, akik szerették volna jobban megérteni a magyar hozzáállás gyökereit. Az egyik történelmi helyszínen volt alkalmam a történelmi okokat
jobban kifejteni, megvilágítani a 150 éves török uralmat és ennek hatásait, vagy el
tudtam számukra mondani azt is, hogyan foglalták el a törökök Buda várát. Imádkoztunk Magyarországért, az ország népéért és vezetőiért, a keresztényekért, a bajbajutottakért, a menekültekért és azért, hogy a magyar egyház meglássa az ebben
a helyzetben rejlő felelősségét és az evangélium továbbadásának és a minden fajta
segítség adásának a lehetőségét és krisztusi lelkülettel, a Lélek vezetése alatt szolgáljon ebben a helyzetben is.
Az európai Alianszon belül havi Skype beszélgetéseknek vagyok részese, ahol
az egymással való beszélgetések által megismerhetjük azt a munkát, ami egy-egy
országban folyik – és adott esetben tudunk segíteni, imádkozunk egymásért és gyakorlati segítséget és fel tudunk ajánlani, illetve igényelni.
Egy keresztény és egy muzulmán menekülttel részt vettünk az „Élő könyvtár”
elnevezésű programon, Vecsésen, április 2 –án, amit református teológusok egyik
évfolyama szervezett. Az a lényege, hogy ki lehet kölcsönözni egy „könyvet” és „el
lehet olvasni” – tehát ki lehet választani egy személyt – volt itt a menekülteken kívűl
katolikus pap is, illetve egy politikus – szóval valakit, akivel (vagy akinek a foglalkozásával) gondod van, és elbeszélgethetsz vele, megismerheted őt – és lehet, hogy
eloszlanak a félelmeid vele szemben (Vagy lehet, hogy éppen beigazolódnak?).
2017-ben részt vettem egy rövid videó készítésében (Csak a videó, a végeredmény
volt a rövid, maga a forgatás – úgy tűnt – nagyon sokáig tartott... Három ilyen film
került felvételre (Egyet Magyarországon a másikat Dániában, a harmadikat Franciaországban forgatták és mindhárom film egy helyi lakos és egy menekült barátságát
mutatja be. A magyar változat az egyik afgán menekülttel való barátságomról szól. A
videó célja, hogy megfelelő támpontokkal szolgáljon a keresztény gyülekezeteknek
arra nézve, hogy milyen lelkülettel és gyakorlatiasan forduljanak a közelükben élő
idegenek felé.
Házasság hete
A 11 éve, az Aliansz által kezdeményezett Házasság hete
mára már messze túlnőtte az Aliansz kereteit, országos
rendezvénysorozattá terebélyesedett.
A házasság hete 2017-es „arcai” Madarász Isti filmrendező és felesége, Kerekes Monika voltak. Hosszú ideje élnek együtt szeretetben, hűségben.

Bátorítanak mindenkit, akinek erre az életformára van elhívása, hogy éljék
meg ennek Istentől megáldott kapcsolatnak minden szépségét és fogjanak össze,
kovácsolódjanak össze a nehéz időszakokban is, fussák meg győztesen a pályájukat!
Teológiai műhely
A 2017-es teológiai műhely témája „Krisztus és az egyház – Felekezetek, gyülekezetek egymással való kapcsolata” volt. Szabó Dani bácsi és Mészáros Kálmán
tartották a bevezető előadásokat, melyekben kitértek a címben foglalt téma bibliai,
teológiai, egyháztörténeti alapjaira, illetve a mai kor kihívásaira, és az ebben a kérdésben rejlő feladataink meglátására és elvégzésének módjára.
vezetőség
Március 20–22. között elnökségi ülést tartunk, a Kovács házaspár meghívásának
engedve a Dr. Tóth Piroska missziói házban, Egerszalókon. Áttekintettük az előző
időszak eseményeit és az előttünk álló feladatokat. Itt döntöttünk arról, hogy mi
szerepel majd a pünkösdi hírlevélben, hogyan áll össze az Alianszot bemutató brosúra, hogy kiadunk egy állásfoglalást a migráció kérdésében, és arról is, hogy egy
protestáns naggyűlést hívunk majd össze a Reformáció 500. éve alkalmából, ahol a
történelmi egyházak és az újabban született közösségek kifejezhetik azt, hogy egymást testvérnek tartják a Krisztusban és megtalálhatják a tiszteletük és elismerésük
kifejezésének útjait.
Október 9–12. között részt vettem az Európai Aliansz közgyűlésén Prágában.
Thomas Buchert újabb négy évre megerősítettük főtitkári megbizatásában. A közgyűlés fő témája: „A misszió 500 évvel a reformáció után” altémái a következők voltak: 1. Akadályok és hidak az evangélium számára a posztmodern, poszt-keresztény
és posztkommunista kontextus(ok)ban – és: Milyen gyülekezetre van szükség ezekben a kontextusokban? 2. nyilt vitaalkalom: Az evangéliumiak, a római katolikusok
és az evangelizáció 3. Az egyre szekuláriasabbá váló társadalom kihívásai 4. Az evangéliumiak és európa népeinek megbékélése 5. Fiatalok Európában 6. menekültek.
Azzal együtt, hogy az Európai Alianszon belül is megjelentek azok az érzékelhető
felfogásbeli különbségek, amelyek a keleti és a nyugati országokat megosztja a menekültügy és a migráció kérdésében illetve a muzulmánok megítélése, az iszlám
európai térhódítása ügyében, ez a kérdés nem került elő olyan súllyal, mint az előző
évek közgyűlésein... A másik tisztázandó a katolikus egyházhoz való viszony – ez is
egy érzékeny téma ma az evangéliumiak körében, és még nem látszik, hogy kialakulóban lenne bármilyen konszenzus.
közösségi alkalmak
Március végén bűnbánati alkalmat tartottam a Péteri Evangélikus Egyházközségben, április elsején pedig áhitatot a „Evangélikál és ortodox protestáns teológusok
párbeszédben” konferenciáján Fóton. Május 27-én pedig a misszió expó házigazdája
voltam a Papp László sportarénában tartott „Ez az a nap!” rendezvényen.
12–13.
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Júliusban részt vettem Alian
szunk választmányi tagjának, Jó
Andrásnak és feleségének Angelikának misszióba kibocsátó istentiszteletén. András volt a MEMSZ (Aliansz) misszióvezetői
hálózatának a koordinátora is, az előző koordinátornak kellett visszavennie ezt a feledatot
és most időről időre újra ő hív bennünket az
összejövetelekre. Andrásék két gyermekükkel
Indiába mentek, egy keresztény iskolában szolgálnak. Október 14-én részt vettem a Keresztény motorosok szezonzáróján, ahol áldást
mondhattunk a motorosokra. November 11–15. között volt az Evangéliumi Fórum
alkalma Harkányban, amin részt vehettem, sok testvérrel találkozhattam és beszélgethettem, sokat tanultam és az Aliansz nevében köszönthettem a résztvevőket.
December 2-án részt vettem az „Ez az a nap Karácsonyán. December 10-én egy
bécsi magyar gyülekezetben igét hirdettem. December 14–18. között pedig az OM
Bus4Life szolgálatával, a Névtelen utak Alapítvánnyal és az Üdvhadsereggel prostituáltak (illetve az egyik este homoszexuálisuk és transzvesztiták) között jártunk
az Élet Igéjét vittük közéjük és Isten minden embert meghívó üzenetét, Krisztusban
adott ajándékát hirdettük számukra.
Életvédelem
Tavasszal és összel egy-egy hetet az Aliansz két támogató tagjával, az OM –mel
és a „Kiáltás az Életért” Egyesülettel az OM Bus4Life szolgálatával, életvédelmi körúton jártunk. Áprilisban Veszprém, Fonyód, Kéthely, Marcali és Keszthely voltak a
főbb állomásink, szeptemberben peg Nyíregyházán és környékén, illetve Miskolcon
és környékén jártunk. Életvédelmi kiállítást építettünk fel a busz fedélzetén és azzal jártunk, főleg középiskolai osztályok számára előadásokat tartva a fedélzeten,
de általános iskola 7–8. osztályaival is megoszthattuk ezeket a fontos gondolatokat,
életelveket.
A Magyar Keresztény Misszióval pedig mintegy kilenc helyen jártunk az országban, és – főleg kórházakban – emléktáblákat avattunk a meg nem született gyermekeknek dedikálva – nyilván ez az élőkre gyakorolt – és gyakorol hatást ma is.
Mindenhol volt alkalmunk megszólalni, kifejteni az evangéliumi álláspontot ebben
az igen fontos és érzékeny témában.
Egyperces Evangélizáció
Májusban egy evangélizációs képzésen vettünk részt, majd szeptemberben 3 napot ismét itt jártak, akik ezt a képzést tartották, így Debrecenben, Budapesten és
Pécsett szerveztünk ilyen alkalmakat. Reméljük, hogy az itt nyert tudás és motiváció
segít a magyar gyülekezeteknek az aktívabb és eredményesebb misszióban.

BalatonNET
2017. augusztus 16–20. között tartottuk a 11. BalatonNET-et Balatonszemesen.
Témája a „Kapcsolódás” volt (ebben a bontásban: egymáshoz, a közösséghez, a
misszióhoz, Istenhez) főelőadónak Varga György lelkipásztor lett felkérve, aki a
BalatonNET első hét évében az alkalom koordinátora volt. Végh Tamás, Bodó Csaba,
Lénárt Viktor, D. Nagy Tamás pedig az esti előadásokat tartották. A sokféle lélekemelő program közül a legtöbben talán Boros Lajos bizonyságtételére és a Jákim
stúdió színpadi estjére, a „Nikodémusok órája” elnevezésű férfialkalomra, a zsidó
táncházra és a Hanna project koncertjére jöttek el. Érdemes lesz részt venni a 2018as BalatonNET –en is!
Protestáns naggyűlés
Az alkalom kapcsán Szeverényi János összefoglalóját idézem: „A Reformáció
500. jubileumi évében huszonnégy felekezet és szervezet vett részt a budakeszi
metodisták templomában tartott protestáns nagygyűlésen. A keresztyén egység, a
közös küldetés számtalan mai kérdését, témáját vetették fel az előadók. A közösségek vezetői, köztük Gáncs Péter evangélikus püspök, Steinbach József református püspök (videóüzenetben), Papp János a baptista, Pataky Albert a pünkösdi, dr.
Khaled László a metodista és Gusztin Imre az adventista egyházak elnökei és mások
őszintén, a nehézségeket nem titkolva, de a kölcsönös tisztelet és szeretet hangján
szóltak. Az Aliansz jelenlevő vezetői, D. Szabó Dániel, Szuhánszky Gábor, dr. Mészáros Kálmán, Horváth István és Szeverényi János örömüknek adtak kifejezést a
megvalósult találkozó miatt, és több, a jövőre vonatkozó gondolatukat osztották meg
a testvérekkel.”
GLS
A GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia immár 130 országban, 98 nyelven és
évente kb. félmillió résztvevővel zajlik. Budapesten 2017. októberében negyedik alkalommal került megrendezésre a GLS, a két napban mintegy 400 fő részvételével, a
MOM Kulturális Központban.
A visszejelzések alapján a résztvevők megújulnak mind szakmai mind lelki területen, sok bátorítást és friss szakmai információt is kapnak a vezetői munkájukhoz,
szolgálatukhoz. A korosztály össszetétele is reménytkeltő, 80 %-ban 40 év alattiak a
résztvevők, s mintegy fele-fele arányban dolgoznak gyülekezeti, illetve világi területen. A konferencia előadásai usb adathordozón is megvásárolhatók, illetve a szervezők egész évben rendszeresen tartanak vezetői műhely sorozatot is, az előadások
facilitált feldolgozásával.
A videókonferencia idei előadói között lesz pl. Laszlo Bock, a Google vezető 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. Hazai előadónk
Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója, a 72 Tanítvány mozgalom vezetője lesz.
Horváth István

14–15.
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Főelőadónk Avi Snyder, a Zsidók Jézusért (Jews for Jesus) missziós
szervezet európai igazgatója, aki délelőttönként ó- és újszövetségi
példákon át vezet majd minket az ünneplés témakörén.
Magyar előadóink: Harmathy András református
lelkész, Győri Péter Benjámin evangélikus lelkész,
Steiner József baptista lelkipásztor és Pintér Béla
előadóművész.
Augusztus 25-én, szombaton este Pintér Béla
ad majd koncertet. Ezek mellett szemináriumokkal, KözTéri koncertekkel és sok más
meglepetéssel készülünk.
Idén is lesz Misszió Expó és NETBeach.

