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“AZ  EVANGÉLIUM  ISTEN NEK   HATALMA”  (Róma 1:16)

Egy kicsit mi is próféták vagyunk - ó-
szövetségi értelemben. Isten kivá-
lasztott, elhívott emberei; olyanok,
akiknek a vállára valami különlegeset,
nem könnyű szolgálatot, feladatot tett az 
Úr. S bizony, mi is gyakran egyedül har-
colunk, egyedül próbáljuk megoldani
feladatainkat. 

Pedig mi már az újszövetségben
idején szolgálunk. A két szövetség
között ezen a területen szemlélet válto-
zást figyelhetünk meg. Isten magá-
nyos prófétái helyébe az újszö-
vetségben az Úr Jézus Krisztus
tanítványai kerülnek. A Mester nem 
egyet választott, de 12-őt, meg 72-őt, és
kettőnként küldte ki őket a szolgálatba. 
Pál apostol jól ismerte az ószövetséget,
meg a prófétákat, de soha nem utánozta
őket. Az elhívást és a megbízást egészen 
személyesen kapta - erre majd még visz- 
szatérünk - de a szolgálatát munka-
társakkal együtt végezte, mindig. 

A szentlélek Anthiokiában Barna-
bást és Saulust egyszerre hívta el, s a
gyülekezettel egyszerre küldette őket a
misszió mezőbe. Amikor Barnabással
nem tudott tovább dolgozni, akkor Pál

annyira, hogy ilyenkor meg is szűnhet
annak lehetősége. 

Együtt a testvérekkel, ez megint csak
olyan, hogy ha nem megy a gyülekezeti
testvériséggel való együttmunkálkodás,
akkor elég hamar megszakad a szolgálat 
lehetősége, és ki tudja hogy lesz-e egy
másik gyülekezet, ahol folytathatja a
lelkipásztor a szolgálatot.

 

A szolgatársakkal való együttmun-
kálkodással azonban nem így állunk.
Annak hiánya nem jár ilyen drasztikus
következményekkel. Vannak, akik hi-
vatásuk végzése során jó szolgatársi
kapcsolatban vannak egymással, van-
nak, akik nem ápolnak ilyen kap-
csolatot. Valóban nem befolyásolja a
szolgatársi kapcsolat, vagy annak hi-
ánya misszió munkánkat? 

Ahogy az igét tanulmányozom, azt
veszem észre, hogy az újszövetségi gyü- 
lekezetben a Krisztus szolgálatában
munkálkodóknak, a szolgatársaknak
szükségük van egymásra ahhoz, hogy
jól be tudják tölteni küldetésüket, szol-
gálatukat. Ezen a témán elmélkedve arra 
az egyszerű dologra jöttem rá, hogy az ó
és az újszövetség e témával kapcsolatos
eltérő álláspontját elég jól szemlélteti ez
a két szó: egyedül, illetve együtt.

 

Az ószövetségben az Isten emberei, a 
próféták, egyedül végezték a szolgá-
latot, néha nagyon is egyedül. Magá-
nyosak voltak. Az egyedüli, páratlan,
egyetlen Urat szolgálták - egyedül. Csak 
néha akad egy-egy munkatárs, olyan
mint pl. Báruk Jeremiásnak, vagy
Elizeus Illésnek. Egyedül hordozta Mó-
zes és a többi hozzá hasonló próféta az
Isten szolgálatának súlyos terhét.

Szeretjük az ószövetséget, az ószö-
vetségi mintákat becsüljük, értékeljük.

                               folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - page  8.
Együtt Krisztus szolgálatában
   Írások az Össz-magyar
   lelkipásztor házaspárok
   találkozójával kapcsolatban
Ifjúsági találkozó és lelkipásztor
   beiktatás Torontóban 
Hálaadónapi írások
Távol és mégis közel
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Együtt Krisztus szolgálatában. Ezt a
szép témát kapta az össz-magyar lel-
kipásztor házaspárok konferenciája.
Együtt a családdal, együtt a testvéri-
séggel – ezekről hallani fogunk majd a
következő napokban. Figyelmeteket
most erre szeretném összpontosítani:
Együtt a szolgatársakkal. Ez egy kicsit
más, mint az előző kettő. 

Együtt a családdal - ennek mennie
kell. Ha nem megy, akkor nincs szol-
gálat. Sajnos túl gyakran láttunk már
erre példát. Amikor nem sikerül együtt
szolgálni a feleséggel, a gyermekekkel,
annak általában a szolgálat látja kárát -

EGYÜTT  KRISZTUS  SZOLGÁLATÁBAN
...  elvégezhessem a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam... ApCsel 20,24  

Fel, lelkem, az Urat
dicsérni!

Fel, lelkem, az Urat dicsérni: 
Serkenj fel, és ne késlekedj! 
Teljes erőddel szolgálj Néki, 
Mert Ő az Úr, te Istened!

Mind, amit alkotott szavával, 
Szüntelen áldja Őt velem! 
Énekkel, lanttal, hő imával 
Dicsérjük Őt e szent helyen!

Nem látom Őt, de létét érzem 
Annak, aki a Kezdet, Vég. 
Őt hirdeti minden kis porszem, 
Őróla zeng a mindenség.

Hirdeti ég, föld ékessége, 
Mily nagy és bölcs az Alkotó; 
Mert, ami láthatatlan Benne, 
Műveiben meglátható.

Lelkem, imádjad nagy voltáért, 
Műveinek értsd meg szavát! 
Dicsérjed, ajkam, jóságáért, 
Szívem egészen Őt szolgáld!   HH 217
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Thank you for your faith ful sup port
Zsigmond Balla, treasur

Adakozások misszionáriusunk,
Füredi Kamilla Si erra Le one-i

missziójának támogtására 2009.
január 1-től október végéig.

A kimutatás a szövetségünk gyülekezetei 
és testvérisége adakozásait tartalmazza

2009. január: To ronto Church $750 (build -
ing fund) + Cleve land Bethany Church $200.
Március: Cleve land Bethany Church $150 +
Lipták Gabriella $1000 (build ing) + Dr.
Fazekas Zsuzsanna $500.

Április: Dr. Fazekas Zsuzsanna $500 +
Nagy Eliz a beth $50 + Cleve land Bethany
Church $200.

Május: Dr. Cserepka Margit $400 + Dr.
Fazekas Zsuzsanna $500 + Hun gar ian Bap tist
Women Con ven tion $500 + Alhambra Church
$1150 + To ronto Church $860.

Június: Hun gar ian Bap tist Women Con ven -
tion $75 + Bántó At tila $200. 

Július: Bántó At tila $100.
Szeptember: Chicagói nõikör $200.
Október: Al ex an der Nagy, Jr. $300  +

Lipták Gabriella $2000 + Hun gar ian Bap tist
Conv. of NA. $3000 (szövetségünk ez évi
támogatása).

Füredi testvérnő nevében is
 köszönjük az adakozást

Balla Zsigmond, pénztáros

Adakozásokat Balla Zsigmond pénz-
táros testvér címére küldjük (címe ugyan
ezen az oldalon található). A csekket a
szövetség nevére állítsuk ki és a memo
rovatba írjuk ezt: Mis sion in Si erra Le -
one. Támogatásunk nagyobb része nem
Füredi testvérnő személyes szükségle-
teire, hanem az általa végzett misszióra
megy. A Baptista Biblia Iskola szerve-
zése és fenntartása mellett – amint azt
beszámolóiból olvashatjuk – a Makeni-i
Prince of Peace gyülekezet imaházának
építését is támogathatjuk Kamillán ke-
resztül. Az utóbbi hónapok nagyobb kia-
dással járó eseménye az volt, hogy misz-
szionáriusunknak ki kellett költözni a
lakásából és egy másik, erősen javításra
szoruló házat kellett kibérelnie és rendbe
hozatni. Imádkozzunk érte továbbra is és
támogassuk misszióját. (Herjeczki Géza)

Amer i can Hun gar ian Bap tist
Con ven tion of North Amer ica, Inc.  

Cir cle of Friends Do na tions
re ceived for the pe riod May 1,

through Oc to ber 31, 2009.
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Novemberi számunkban egy álta-
lános, egy helyi és egy világméretű
témával foglalkozunk. 

Amerikában a hálaadónapra no vem -
ber végefelé kerül sor, közvetlenül az
adventi vasárnapok előtt. A nemzeti hála- 
adónaphoz kapcsolódnak gyülekezeti
hálaadónapjaink is. Van okunk bősége-
sen a hálaadásra – lapunkkal kapcsolat-
ban is. A 101-dik évfolyam végefelé a
szerkesztő szeretné ezúttal is megköszöni 
az olvasótáborunknak az érdeklődést, a
hűséget, az előfizetések megújítását és a
Baráti Kör tagjainak az előfizetést jóval
meghaladó támogatást.  Pártfogásukra,
érdeklődésükre, előfizetésükre, támoga-
tásukra és imádságaikra ezután is szá-
mítok. 

Szövetségünk életében lényeges
állomás volt a torontói gyülekezet lel-
kipásztorának beiktatása – erről, s az azt
megelőző ifjúsági találkozóról fényképes 
beszámolót olvashatunk a következő
oldalakon.

A világméretű esemény pedig a
MABAVISZ által szervezett  „össz-
mag yar konferencia a lelkipásztor há-
zaspároknak” találkozó volt. Erről nem
csak fényképes beszámolót készítettünk,
hanem az ott elhangzott szolgálatok kö-
zül kettőt is megosztunk olvasóinkkal.
Nem könnyű számot adni a sok pozitív
élményről amely ott érte azokat, akik
eljöttek. Bízunk benne, hogy maradandó
gyümölcsei is érlelődnek e szolgatársi
találkozónak. 

Végül még valamit. Mivel a postai
kiadások lassan meghaladják a nyomdai-
akat, alternatív szállítási módokon is
gondolkodunk - a közgyűlés megbízása
értelmében. Türelmüket kérjük, ha késik
a lap. Ha nem érkezett meg, jelezzék,
hogy pótolhassuk - mindig van néhány
ex tra példányunk. (szerk)
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HÁLAADÁS AZ ÉNEKÉRT 
2 Krón 20:21,22,26

 

Isten népe életében 
legősibb az ének-zene. 
Ami volt sok ezer éve, 
ma is élő! Az Úr népe 
táborba száll a bűn ellen, 
szüntelen harc az élete. 
Zászlaján Isten szent neve, 
ajkán az Úr dicsérete, 
fegyvere az ima, ének. 
Míg a szentséges ének zeng, 
meghátrál az erős ellen, 
és felragyog a győzelem. 

Hálát adok most Istenem 
a Te énekeseidért, 
áldozatos hűségükért, 
akik készek előállni, 
zsoltáros szóval vallani: 
Kész az én szívem, Istenem 
dicséreted énekelnem! 
Szívük áldozati oltár, 
illatfüstje felfelé száll. 
Megragadja a szívünket, 
mossa, szenteli, tisztítja, 
a menny előízét hozza. 
 

Köszönöm az ünnepeket, 
a megdicsőülés hegyét, 
hősi győzelmek idejét, 
hol a dicsérő énekek 
szentsége a csúcsra vezet! 
Uram, jó a hegyen veled! 
De túl a magaslatokon 
vár a hálaadás völgye. 
Ha az ének elcsendesül, 
s elszáll az áldozat füstje, 
jó a csendes völgybe szállni ... 
Méltatlanságunkat megvallva, 
alázattal leborulva, 
könnyes szemmel hálát adni. 
Mert mindezt Ő adta nékünk! 
Őt dicséri itt az ének. 
És ha ezek véget érnek, 
tovább zeng majd a szívünkben 
a magasztalás, dicséret.

Oláh Lajosné: Jövevény vagyok.
Debrecen, 2009. 185. o.

3. oldal

helyreállítása érdekében az Úr szolgája
személyes döntésének szükségességét
és személyes felelősségét is hangsú-
lyozzam. 

Azt mondja Pál apostol: de semmivel
sem gondolok, még az én életem sem
drága nékem... 

Az Úr ma szolgálatban álló, elhívott
eszközei számára sincsen, és nem lehet
fontosabb, minthogy betöltsék a külde-
tésüket. Semmivel mással nem foglal-
kozom jobban, mint azzal, amit az Úr
rám bízott. Pál apostol lelkületével. Az
én életem sem drága nékem, csak hogy
elvégezhessem, hogy betölthessem azt a
küldtetést, azt a futást, azt a megbíza-
tást, amit az Úr rám bízott.  

Pál apostol az élete vége felé mondta
ezt az efézusi vének előtt. Úgy ismerjük
azonban őt, hogy mondhatta volna
ugyanezt a szolgálata kezdetén is vagy
bármikor. 

Nemrégen egy fiatal munkatársunk
beiktatásán ajánlhattam a szolgálat
kezdetén, meg a közepén, és a végefelé
járó szolgatársaim figyelmébe az apos-
tol szavait. Bárcsak mindannyiunk sze-
mélyes hitvallása is lehetne ez az ige-
vers! Nem törődöm mással, mert nincs
fontosabb annál, az életem sem fonto-
sabb annál, minthogy azt, amit rám
bízott az Úr, azt végezzem el! Az Isten
kegyelmének evangéliumát hirdessem!
Mert arra van szüksége a szomszé-
domnak, a barátaimnak, ennek az egész
világnak. S ha elhívott bennünket az Úr,
egyenként, téged is, engem is, akkor
végezzük szolgálatunkat ezzel a lel-
külettel!

A Krisztus szolgálatában élők a saját
felelősségünket ismerve és tudva keres-
sük meg egymást és egymással össze-
fogva, munkatársakként szolgáljuk az
egyetlen Urat, Jézus Krisztust! Talán
sokkal jobban be tudnánk tölteni külde-
tésünket. 

Bárcsak jó eszköz lehetne ez a talál-
kozó arra, hogy megtalálnánk egymást.
Meglátnánk egymásban a munkatársat:
mert bár lehet egyedül is szolgálgatni,
de az újszövetségi időben, ebben az
utóbbi 2000 esztendőben, s napjainkban 
talán még inkább nem magányos prófé-
tákra hanem egymással összefogó,
egymásért és küldetésükért közösen
imádkozó szolgatársakra és munka-
társakra és lelkipásztorokra van szük-
ség.

 Herjeczki Géza
Rövidített igehirdetés, elhangzott az

Össz-magyar lp. találkozón, Félix-fürdőn

Silást választotta munkatársának (15:
40). De említhetnénk Timotheust, Ti-
tust, vagy a kissé nehézkes Apollóst -
akivel ugyan nem volt olyan egyszerű
együtt dolgozni, Pálnak mégis sikerült. 

Pál Apostol, aki már a mai gyüleke-
zetekhez hasonló közösségekben vé-
gezte szolgálatát, munkatársakkal volt
körülvéve. Talán arra is érdemes fel-
figyelnünk, hogy nem ezek a munka-
társak szaladtak utána, akartak a nagy
misszionáriushoz csatlakozni, hogy egy
kicsit részük legyen Pál világméretű
missziómunkájában, vagy abban a
fényben, amiben ő járt. Pál apostol
gyűjtötte maga köré őket. Ő talált rá
ezekre az emberekre, akik azután kiváló
munkatársaivá is lettek. De nem csak
megtalálta őket, nem csak elkezdett
velük dolgozni, hanem folyamatosan
kapcsolatot tartott velük, még akkor is,
amikor tengerek választották el őket
egymástól - annak ellenére, hogy a
kapcsolattartás egy kissé nehézkesebb
volt a mai telefonos, e-mailes vagy
internetes lehetőségeknél. Megtalálta a
kapcsolattartás módját és ennek a gyü-
mölcse pl. jónéhány csodálatos levele,
melyeket mi is, ma is olvasunk.

 

Tehát Mózes, Ézsaiás, vagy Ezékiel
egyedül harcolt a néppel, meg az Úrral.
Ezt a magányos lelkületet az újszö-
vetségi gyülekezetekben munkálko-
dóknál azonban nem látjuk. A Szent-
lélek által életre hívott újszövetségi
gyülekezetekben az Úr elhívott eszközei 
nem csak kollégák, akik esetleg ugya-
nazon az egyetemen, vagy teológiai
szemináriumban tanultak, hanem mun-
katársak, szolgatársak is. Munkatársak
Krisztus szolgálatában. 

Nincsen egyedül, nem kell,
hogy egyedül legyen, nem jó, ha
egyedül marad a mai misszi-
ómunkás, a lelkipásztor.

Az újszövetségi korban nem az a
természetes, ha úgy harcolunk, erőlkö-
dünk, küszködünk missziómunkánk-
ban, mintha az ószövetség idején él-
nénk: egyedül, magányosan. Az a
természetes inkább, ha az Úr elhívott
szolgái, munkatársi kapcsolatban élnek
egymással, és egymást bátorítva, ha kell
segítve végzik a szolgálatukat.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy
közös lenne az elhívás, hogy közös
lenne a felelősség; csak a szolgálat, csak
a feladat közös. Azért választottam az
Apostolok Cselekedetei  20. rész 24.
versét, hogy végül is az egyensúly

EGYÜTT KRISZTUS SZOLGÁLATÁBAN
folytatás az első oldalról

JÖ VEV ÉN Y V AGY OK  címmel
megjelent Oláh testvérnő - Gabi néni -
újabb verses kötete - a 2003-ban hasonló
cimen megjelent könyv bővített kiadása.
A 222 oldalas kiadvány második része új, 
valamint eddig még meg nem jelent régi
verseket és néhány prózai írást, vissza-
emlékezést, bizonyságtételt is tartalmaz. 

Oláh Lajosné írásai a hívő lélek gond-
jait és örömeit fogalmazza meg egyszerű, 
verselő, szavalható formában.

Megvásárolható a szerzőnél, ára tíz
dollár. Gyülekezeteink könyvárusai is
segítenek az érdeklődőknek.
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                      folytatás a 16. oldalon

Lőrincze Lajos írásait olvasgatva
akadtam egy napló-jegyzetére, amit
kétéves kórházi kezelése során írt.  Mivel
egyre többen lesznek, akik nem ismer-
hették már a híres nyelvészt, érdemes
feleleveníteni róla, hogy egy csendes
szavú, alázatos, bölcs, hívő tudós volt, aki 
évtizedeken át ránk köszönt a rádió „Édes 
Anyanyelvünk” című műsorában  -
minden nap, úgy dél körül. A vissza-
emlékezéseiben megemlíti, hogy Kodály
javaslatára fogott hozzá, aki arra báto-
rította, hogy röviden, de rendszeresen
tanítson az „édes”nyelv szépségeiről, és
úgy, hogy hiányozzon a hallgatóknak, ha
elhallgatna. Hiányzik is a jellegzetes,
veszprémi tájszólással beszélő Tanár úr,
aki többször ellátogatott az Egyesült
Államokba, még hozzánk, baptistákhoz
is. Szerette az amerikai magyarokat. 

1915. no vem ber 24-én született, a du-
nántúli Szentgálon. A pápai gimnázi-
umban még úgy tekintettek rá, mint
majdani pap-növendékre (az áhítatok
vezetését bízták ott rá), de a Református
Teológiától az első évben megvált, és
1937-től az Eötvös Kollégium hallgatója
lett. Kodály Zoltánt is az egyetemi
tanulmányai során ismerte meg.  A
Nyelvtudományi In tézetben vezető
posztot töltött be, és az elsők között
vállalkozott  arra, hogy az emigráns
magyarságot felkeresi, és a jövő Ma-
gyarországának az építésére meghívja.  A 
Lake Hope környékén rendezett ITT-
OTT konferenciák rendszeres előadója
lett.

Élete utolsó két évét kórházban
töltötte (1993. október 11-én halt meg). A 
naplójából idézem azt a részt, ami tu-
lajdonképpen most írásra sarkallt:

„Kedves, vigasztaló levelet kaptam
Bányai Jenőtől és feleségétől. B.J. a hazai 
baptista egyháznak jelentős, vezető
egyénisége. Megismerkedésünk igen
emlékezetes mindkettőnk számára. Két
évvel ezelőtt Floridába, Palm Baybe re-
pültem egy mag yar szeretetház meghí-
vására. Téma: a Biblia és a mag yar nyelv.
Az egyik repülőtéren, felszállás előtt
nézegettem kifelé a repülőgép ablakán, s
egyszercsak mag yar szó ütötte meg a
fülemet: - Nézd, micsoda behemót re-
pülőgépek! A behemót az bibliai szó,
tudod?

Kifelé menet összeakadt a tekin-
tetünk. 

– Tanár úr, maga itt?
– Igen, Palm Baybe igyekszem. 
– Mi is éppen oda, a feleségemmel

együtt.
Nos, a leszállás után kiderült, hogy

pontosan ugyanoda készül ő is, együtt
fogunk majd előadni a szeretetházban.

Ezékiel nem buta próféta. Tudja,
hogy ez a kérdés meghaladja a képes-
ségeit. 

Nem kezd el lelkesen nekilátni a
feladatnak. Nem mondja azt, Uram már
van is egy ötletem. Kidolgoztam egy jó
stratégiát. Először is készítek egy fel-
mérést arról, hogy melyik csontváz
mennyire száraz. Csoportokba osztom
őket, és főleg azokra igyekszek koncent- 
rálni egyenlőre, amelyek nem annyira
szárazak, amelyeknél több esélyt látok
az életrekeléshez...

Ezékiel ezt mondja: Uram, ha engem
kérdezel, nekem erre nincsen válaszom.
Ha azt kérdezed, hogy lehet ezeket életre
kelteni: - ezeket a belül halottakat, ezt a
halott házasságot, ezt a halott mentalitást, 
vagy bármit, ami ennyire halott... nos,
Uram, ezt csak te tudod, mert nekem erre
a kérdésre nincs válaszom. Én csak azt
tudom, hogy van egy mindenható Isten,
élet és halál felett Úr, aki rendelkezik
minden élettel -  és azt is tudom, hogy az
nem én vagyok. Uram, Uram te tudod!

Felvetődik a kérdés: - Ha emberileg
ennyire l ehetetlen feladat a száraz
csontok megelevenítése, akkor Isten
miért veszi maga mellé Ezékielt? Mit
akar egy emberrel, ott a száraz csontok
között?

Erre csak egy magyarázat lehetséges.
Kegyelmesen használja az ezékieleket,
de csak azokat, akik hajlandók néhány
fontos dologban együttműködni Isten-
nel. Például:

Ezékiel megragadható volt a Lélek
által. Oda vihette az Isten és ott tehette le,
ahol akarta.

Ezékiel Isten jelenlétében állt, ezért
Isten  szemszögéből látta a száraz
csontokat és értelmezte azok állapotát.

Ezékiel tökéletesen tisztában volt a
maga tehetetlenségével és a kihívás
emberfeletti jellegével.

Ezékiel készen állt a prófétálásra, más
szóval hűségesen közvetítette Isten
üzenetét a száraz csontoknak.

Ezékiel készen állt a Lelket megszó-
lítva, közbenjárni a száraz csontokért.

Ez a néhány ezékieli mozdulat leírja a
mindenkori igehirdető felelősségét. 

Bár csak ezekben lenne hű minden
szolgatárs.

A feladat többi része, azaz a teremtési
rész, az már az Isten csodálatos beavat-
kozása, aminek a következtében a na-
gyon száraz csontok összeállnak, hús és
bőr borítja be őket és élő lélek költözik
beléjük, és talpra állnak és igen nagy
sereg lesz belőlük.

Az ezékielek nem tudnak mindent, de
van néhány dolog, amit tudnak. Azt a
néhány dolgot tegyék hűségesen! Aztán
engedjék a Lelket, tenni a saját dolgát!

                      Lukács János
                      (Szerda reggeli áhítat)

Ó Uram, Uram, te tudod!

Az ÚR megragadott engem; elvitt
engem az ÚR lélek által, és letett egy
völgyben. Tele volt az csontokkal.
Végigvezetett köztük körös-körül, és
láttam, hogy nagyon sok csont volt a
völgyben, és már nagyon szárazak
voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia!
Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én
így feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod!

                               Ezékiel 37: 1-3

A lelkipásztori, igehirdetői szolgálat
egy lehetetlen szolgálat. Minden alka-
lommal, amikor emberek elé állsz, egy
száraz csntokkal teli völgyben találod
magad. A hallgatóságban vannak Is-
tentől eltávolodott, reményvesztett em-
berek, akik úgy gondolják, hogy nekik
végük van, az ő problémájukra úgy
sincsen megoldás. Ugyan ki tudna
helyre hozni egy ennyire elrontott életet, 
egy ennyire romokban heverő házas-
ságot, egy ennyire halott gondolkodást,
egy ennyire visszaeső, kudarcot vallott
embert stb.

Ezért mondom, hogy a mi szolgála-
tunk olyan képtelenség, mint a semmi-
ből világegyetemet előhívni, mint a
negyednapos halottat feltámasztani. Itt
újjáteremtő erőre van szükség, ahhoz,
hogy valami változzon.

Ott ülök a szállodaszobámban és a
szemem megakad egy a parkettán he-
verő dehidratált, száraz légyen. Arra
gondoltam, ha száz lelkipásztortársam-
mal összefognánk, összeadnánk a sok-
sok tapasztalatunkat, tálentumainkat,
lelkiajándékainkat, intelligenciánkat,
tehetségünket, kreativitásunkat – és
megpróbálnánk így rávenni a száraz
legyet, hogy ismét repüljön – mind a
százan csődöt mondanánk.

 

Kedves lelkipásztor testvérek, szem-
be kell néznünk a tényekkel. Mi nem
tudunk száraz csontokat megelevení-
teni. Néha hallok lelkes beszámolókat
arról, hogy nem hívő barátkozókkal
milyen jó lelki beszélgetéseket folyta-
tott XY lelkipásztor. Ezzel, mintha csak
azt sugallná, hogy már majdnem
sikerült felébreszteni a száraz csontokat. 
Csupán még néhány ilyen beszélgetésre
lesz szükség, és kész a siker.

Ezékiel egy tömegsír előtt áll. Isten
lelke vitte oda, és bemutatta neki a nép
lelkiállapotát. Aztán megkérdi Ezékielt: 
Emberfia! Életre kellnek-e még ezek a
száraz csontok?

Ezékiel válasza: Ó Uram, Uram te
tudod! 

 VALÓBAN ?
FÉLIX-FÜRDŐI
TALÁLKOZÓ
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temen szélesíthettem teológia látókö-
römet. Hálás vagyok Mennyei Atyámnak 
minden lehetőségért, ami megadatott
nekem a tanulásra. Ezek a lehetőségek
fényt derítettek előttem a teljes tudás
végtelenségére,  valamint személyes
ismereteim hiányosságára. Továbbá mo-
tivációt nyújtanak arra, hogy életem vé-
géig megragadjak minden lehetőséget a
tudásom mélyítésére. 

MEGTÉRÉS ÉS ELHÍVATÁS A
LELKI SZOLGÁLATRA

Isten kegyelméből, gyermekkoromtól
kezdve kapcsolatban voltam a hittel és a
Biblia tanításával. Mindig is hittem Isten
létezésében és a Biblia tanításában.
Ennek ellenére az Ördög megtalálta a
módot arra, hogy életre keltse bennem a
velem született bűnt. Szomorúan gondo-
lok azokra az eseményekre, amelyekben
bűnös cselekedeteimmel fájdalmat okoz-
tam Istennek és szeretteimnek. Próbáltam 
megváltozni, de nem sikerült. Istennek
azonban legyen hála, hogy ami embe-
reknek lehetetlen az neki lehetséges.
Sokszori próbálkozásom után eljött az a
pillanat, amikor Ő közel jött hozzám és
megváltoztatta az életemet. 

A Hargitai táborban történt ez az
esemény, 1994 júliusában. Ez volt az első 
alkalom életemben, amikor őszintén
tudtam sírni és bánkódni bűneim miatt.
Egy leírhatatlan és emberileg megmagya- 
rázhatatlan lelki összetörettetést éltem át.
Isten rám árasztotta a bűnbánat Lelkét.
Onnan, abból az állapotból Istenhez ki-
áltottam, bocsánatot kérve és megvallva
bűneimet Isten és a velem imádkozó
testvérek előtt. Ezek után Isten hitet adott
a szívembe, hogy Jézus értem is meghalt
és ennek köszönhetően a múltam, minden 
gonosz  cse lekedeteivel eltöröltetett.
Újjászülettem. 

E csodálatos pillanat után, feléledt
bennem az a vágy, amit gyermekkorom
óta a szívemben hordoztam, hogy Isten
szolgálatában szeretném leélni az éle-
temet. Miután meggyőződtem arról,
hogy ez a vágy nem öncélú, hanem
Istentől lett a szívembe ültetve, elkezd-
tem az értelmi és gyakorlati felkészülést a 
kolozsvári teológián.

HÁZASSÁG ÉS BEÁLLÁS A LEL- 
KIPÁSZTORI SZOLGÁLATBA

Urunk 2000-ik éve, nagy jelentő-
séggel bíró év az életemben. Ennek az
évnek a májusában találkoztam drága
feleségemmel Adinával, akivel össze is
házasodtunk, ugyanennek az évnek a
novemberében. Azóta igazi társammá
vált úgy az életben, mint a szolgálatban.
Házasságunkat Isten egy kislánnyal,
Saloméval áldotta meg, aki 2008 május
30-án született. 

Továbbá, 2000 volt az az év, amikor
befejeztem tanulmányaimat a kolozsvári

„Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem
várfalát” Nehémiás 2,17c

A kommunista Romániában, az or-
szágot ért egyik legnagyobb földrengés
év ében , 1977-ben (aug usztus 21)
születtem, a „dimbes-dombos vén Szi-
lágyság” közepe táján elhelyezkedő
falucskában, Egrespatakon. Szüleim,
hívő baptista emberek lévén, akiknek a
harmadik, és egyben utolsó gyermeke-
ként születtem, Istenfélelemre, hitre,
szeretetre, őszinteségre, tiszteletre, a
munka szeretetére neveltek. Szüleim
tanítása mellett, a szomszédságunkban
levő gyülekezet, és az ott zajló esemé-
nyek, meghatározó erővel bírtak a ne-
veltetésemben és a lelki formálódá-
somban.

Az iskola első négy évét Egrespa-
takon, majd az ötödik osztálytól a
középiskola végéig Zilahon végeztem.
Az érettségi után egy évet a Zilahi
Baptista Bibliaiskolában tanultam, majd
ezt követően a Kolozsvári Mag yar Bap-
tista teológián mélyíthettem teológiai
ismereteimet négy éven át. Mivel a ro-
mán állam nem ismerte el a Kolozsváron
szerzett diplomáinkat, ezért osztálytársa-
immal együtt beiratkoztunk a Bukaresti
Román Baptista Teológiai Intézetbe,
ahonnan, a látogatás nélküli szakon való
tanulásunk után, az állam által is elismert
diplomát szerezhettünk. Továbbá, még
megadatott az a lehetőség, hogy egy évet,
az Egyesült Királysághoz tartozó Walesi
tartomány fővárosában, a Cardiffi Egye-

Számomra adott volt beszédem kezdete,
a bibliai ősszörny, a behemót magyará-
zata, utalván a repülőtéri esetre is…”

 (Lőrincze Lajos: Megnő az em ber
szíve). 

Az utóbbi időben sokat gondolkozom
azon, hogy az evangélium igazságát
milyen „hangnemben” megszólaltatva
lenne az üzenetünk a legérthetőbb.  A
dirrel-durral  beharangozott, csodaosztó
villogások korának a végére értünk -
szegényből és betegből több van, mint
valaha. A vigasztalás üzenete, amivel
kórházi ágyhoz kötött kedves ismerősét
felkereste a Bányai házaspár 1992.
nyarán, ma is elkelne sokaknak. A
hozzánk küldött Vigasztaló Lélek is
éppen ilyen úton jár. Mi lyen  szép
tanúságot tett Vele -  Krisztusról -  a
Bányai házaspár!   

                             Novák József 

teológián és elkezdhettem lelkipásztori
szolgálatomat a tordai körzetben, ahol
áldott 9 évet töltöttünk családommal.
Ezen évek alatt megtapasztaltuk Isten
sokoldalú áldását, úgy a gyülekezeti,
mint a személyes életünkben. Isten adott
megtérőket, akik csatlakoztak a kör-
zetben levő gyülekezetekhez, de őszintén 
és szomorú szívvel kell megvallanunk,
hogy ha nem is sokan, de voltak olyanok

is, akik elhagyva az Urat és a gyüleke-
zetet, visszatértek a világba. A megté-
rőkért az Úré a dicsőség, a meglankad-
takért magunkban kell keresnünk a
hiányosságokat. Tordai szolgálatunk,
2009. áprilisáig tartott, azonban a tordai
körzet testvériségét továbbra is szívünk-
ben és imáinkban hordjuk.

  

A TORONTÓI MEGHÍVÁS ÉS
SZOLGÁLATBA ÁLLÁS

A Torontói Mag yar Baptista Gyüle-
kezet 2008 augusztusában hívott meg,
hogy lelkipásztori szolgálatot végezzek
a gyülekezetben. Erre a meghívásra,
mennyei Atyám meggyőzése alapján,
pozitív választ adtam, és 2009. június
11-én  Torontóba költözve elkezdtem az 
itteni szolgálatot. A családom szeptem-
ber 3-án követett, és azóta, az ő támoga-
tásukkal igyekszem pásztorolni a rám
bízott nyájat. Itteni szolgálatom példa-
képe a bibliai Nehémiás. Hozzá hason-
lóan szeretnék falat építeni, amely egy-
részt biztonságot nyújt Isten népének és
a Sátán által üldözött embereknek, más-
részt pedig pontosan meghúzza a határt
„Jeruzsálem” és az ellenség területe,
Isten és a Sátán világa között. Célom az,
hogy ezt a szolgálatot alázattal, hűség-
gel, Istenre figyelve végezzem, a tiszta
Ige hirdetése, az imádság, a családláto-
gatás és az ismeretben való fejlődés ál-
tal. Köszönöm mindazoknak, akik imá-
ikkal támogatnak ebben a küldeté-
semben.

                         Püsök Dániel
(A beiktatáson elhangzottak írásos

változata.)

PÜSÖK DÁNIEL,
AZ ÚJ TORONTÓI
LELKIPÁSZTOR 

BEMUTATKOZIK

A Püsök család: Salomé, Dániel és Adina


