
Észak-amerika
Kegyelmes Istenünk jóvoltából, ma 

ismét együtt ünnepelhetjük a Magyar 
Baptista Világszövetség vasárnapját. 
Ha nem is olyan volt az elmúlt év, 
mint amilyennek szerettük volna, 
hálásak vagyunk Mennyei Atyánk 
gondoskodó szeretetéért és hűségéért. 
Jóllehet a Covid 19 világjárvány 
árnyékában a jövőt illetően még mindig 
sok kérdés merül fel bennünk, a világ 
egészségügyi, politikai, gazdasági és 
erkölcsi helyzetével kapcsolatosan, nem 
csüggedünk, mert Jézus krisztus 
megigazító kegyelme által nem 
vagyunk a meghátrálás emberei, 
hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 
életet nyerjünk. (Zsid 10:39). Mivel 
tudjuk, hogy Isten ima meghallgató 
Isten, ezen a MaBaVisz vasárnapon, 
és valahányszor imádkozunk, abban a 
hitben tesszük, hogy igen hasznos az 
igaznak buzgóságos könyörgése. (Jak 
5:16b). Ezek ismeretében, az Észak 
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 
testvérisége, közös imádságunk 
részeként, a következő imatémákat 
szeretnénk megosztani veletek:

1. Hivatalos statisztikák szerint, 
országunkban 2021-ben magasabb 
volt azok száma, akik a járvány 
miatt megbetegedtek és elhaláloztak 
mint 2020-ban. Hálásak vagyunk 
istennek, hogy bár gyülekezeteink 
tagjai és hozzátartozói közül is sokan 
megbetegedtek, voltak akik az intenzív 
osztályra kerültek, azonban az Úr 
gyógyító kegyelmének köszönhetően 
senkitől nem kellett végső búcsút 
vennünk a Covid 19 miatt.

Imádkozzunk együtt a járvány meg-
szűnéséért, a betegek gyógyulásáért, 
kérjük Isten vigasztalását azok életére, 
akiknek szeretteik, a világjárvány, vagy 
más betegségek áldozatai lettek.

2. Hálásak vagyunk istennek, hogy 
a Corona vírus újabb variánsainak 
megjelenése és az ezeket követő hatósági 
intézkedések nem akadályoztak meg 
abban, hogy rendszeresen megtartsuk 
hétköznapi, vasárnapi és ünnepi 
alkalmainkat gyülekezeteink épületében 
vagy a virtuális térben. Azonban azt 
tapasztaljuk, hogy a maszk viselése, a 
védőoltások felvétele vagy elutasítása, 
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A Magyar Baptisták Világszövet- 
ségébe hat magyar baptista szövetség 
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a 
közvetlen környezeténél - az Evangé- 
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek 
- és imádkozni is kész távolban élő 
test-véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a 
következő sorrend szerint tegye azt. 

Hétfőn a magyarországi baptista 
testvérekért és az egyház vezetőiért, 
Papp János elnökért és munkatársaiért.   

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Pardi Félix elnökért és 
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Gergely István elnökért és munka-
társaiért. 

Csütörtökön a délvidéki magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor 
lelkipásztor testvérekért.  

pénteken a felvidéki magyar baptista 
testvérekért és a szövetség vezetőiért, 
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka- 
társaiért.  

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

a maBaVisz elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

Alelnökök: Papp János (Magyarország)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Ifjúsági találkozó 
Clevelandban

Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
a nép iránt, és ezt mondták: Mit tet-
tünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgá-
latunkból!

Talán 24 óra sem telt el a fáraó két
mondata között. Mintha tudathasadásos
lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról bizto-
sítja a népet, aztán gyorsan meggon-
dolja magát. Egyszerûen nem adja fel!

Mint ahogy a gonosz sem adja fel,
még a golgotai veresége után sem.

Lehullottak a kötelékeid, szabad
vagy, tele van a szíved a szabadok örö-
mével, bizonyságot teszel a Szabadí-
tóról, és már-már azt gondolod, hogy
nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán
hamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyo-
modban van és fenyeget pusztulással
vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodál-
kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szaba-
dítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint
a legfenyegetõbb támadás.

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.

folytatás a 3. oldalon
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Berettyóújfaluról
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

Pál apostol szerint biblikus dolog
párhuzamot vonni Izráel egyiptomi
kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ
életünk különbözõ állomásai között. Ezt

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR
Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy
forduljanak meg, és verjenek tábort Pí-
Hahírót elõtt, Migdól és a tenger között,
Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben tábo-
rozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gon-
dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai
ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4
Én pedig megkeményítem a fáraó szívét,
hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én
vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5
Amikor jelentették Egyiptom királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! El-
bocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megke-
ményítette a fáraónak, Egyiptom kirá-
lyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segít-
ségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és uto-
lérték õket, amikor a tenger mellett tábo-
roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiál-
tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

tesszük estérõl-estére kolorádói táboro-
zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét
mottója: Együtt a cél felé!

Éppen úgy vándorlunk a cél felé,
mint Izráel népe Egyiptomból, a
pusztán át Kánaán felé.

A történetbõl kiderül, hogy bár Izráel
fiai elhagyták Egyiptomot, mégis E-
gyiptom sehogy sem akarja elhagyni
Isten népét. Amikor elindulnak, a teljes
egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket,
és bár végre szabadok, mégis üldözött
szabadok.

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

A tízedik csapás után a fáraó még
azon az éjszakán magához hívatta
Mózest és Áront, és ezt mondta nekik:
Induljatok, menjetek ki az én népem
közül Izráel fiaival együtt, menjetek és
tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok.
Vigyétek juhaitokat és marháitokat is,
ahogyan kívántátok, csak menjetek!
Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32.

A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvas-
suk: Amikor jelentették Egyiptom kirá-
lyának, hogy elmenekült a nép, megvál-

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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Február első vasárnapja, a Magyar 
Baptista Világszövetség vasárnapja,  
ismét lehetőséget ad a három 
kontinensem (vagy a világ bármely 
részén) élő magyar baptista testvérek 
összehangolt imádságára. A lapunkban 
is közölt beszámolók – mind a hat 
szövetség részéről – bőséges imatémát 
adnak a vasárnap reggeli áhítatainkhoz. 
Szeretettel ajánlom olvasóinknak, hogy 
a Mabavisz vasárnapot követő héten 
tegyük minden nap az imádságaink 
tárgyává - az első oldalon lévő sorrendben 
– a magyar szövetségek imakéréseit. 
Az egymásért való imádság összeköt 
bennünket. Éljünk ezzel a lehetőséggel. 
Köszönöm Durkó István testvérnek, 
hogy az idén is összegyűjtötte, s 
munkatársai segítségével eljuttatta ezt 
az anyagot nekünk is. Az Evangéliumi 
Hírnök kezdettől aktívan támogatta - 
és ezután is ezt fogja tenni - a Magyar 
Baptista Világszövetség szolgálatát, ami 
például az egymás iránti figyelemben 
és a szervezett imatámogatásban is 
megnyilvánul. Természetesen ennél 
sokkal többet várunk a szövetségtől, de 
a figyelem és az imádság alapja nélkül 
semmire sem számíthatnánk.  

Jónéhány éve már, hogy a Házasság 
Hete rendezvényeit is figyelemmel 
kísérjük, sőt gyülekezeteink is 
bekapcsolódnak a maguk lehetőségei 
szerint a programba. Egyre könnyebb 
figyelemmel kísérni a magyarországi 
rendezvényeket, hiszen a Facebook és 
más média felületek szinte mindenki 
számára elérhetővé teszik azokat. 
Olvasóink figyelmébe ajánlom ezt 
a felekezetközi, politika mentes és 
színvonalas program-sorozatot. 

A magunk részéről két írással járulunk 
a Házasság Hetéhez a következő két 
oldalon. Dávid és Grace menyegzője 
csak egy a hét közül, amire sor került 
gyülekezeteinkben az elmúlt évben. A 
legutóbbi kettőről a következő számban 
olvashatunk majd (amennyiben beérke-
zik a beszámoló).

Mit olvashatunk még a következő 
oldalakon? Talán először az itt olvasható 
úti beszámolójában írt először dr. Steiner 
József testvér arról, hogy új szolgálati 
területre indul ebben az évben (ami tkp. 
nem új, hiszen régóta tanít már az TCM-
nél, csak nem ilyen minőségben). Urunk 
áldását kívánjuk szolgálatára! 

Éppen egy évvel ezelőtt kezdtük közölni 
Nagy-Kasza Lona írásait – „a menedék” 
sorozatot. Most jutottunk a végére (9. 
rész). Köszönjük; szívesen olvastuk a 
személyes hangvételű, bizonyságtétekkel 
teljes és tanulságos történeteket.

A Vallásszabadság Napja
Január 13-át a Magyar Vallásszabad-

ság Napjává nyilvánította a Magyar 
Parlament, annak emlékére, hogy 1568. 
január 13-án a Tordai Országgyűlés 
a világon először hirdette meg a 
vallásszabadságot. 

A 454-ik évforduló alkalmából 
istentisztelet volt tartva Tordán az 
unitárius templomban, egyházi és 
közéleti méltóságok jelenlétében, 
majd pedig koszorúzás következett a 
Vallásszabadság emlékműnél.

„A prédikátorok minden helyen az 
evangéliumot prédikálják, hirdessék, 
ki-ki az ő értelme szerint, és a község, 
ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá 
ne kényszerítse, az ő lelke azon meg 
nem nyugodván, de oly prédikátort 
tarthasson, kinek tanítása neki tetszik. 
Ezért senki a szuperintendensek közül, se 
mások a prédikátorokat ne bánthassák, 
ne szidalmaztassék senki a vallásért 
senkitől, az előbbi constitutio szerint 
és nem engedtetik meg senkinek, hogy 
a tanításáért bárkit is fogsággal, vagy 
helyéből megfosztással fenyegessen, 
mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból 
lészen, mely hallás Isten igéje által van.” 
hangzott el Tordán 454 évvel ezelőtt. 

A Vallásszabadság emlékműve egy 
különleges létrát ábrázol: 1Móz 28:12, 
16-17 "... Nem más ez, mint Isten háza és 
a menny kapuja." (Jákób álma)

Adja meg az Úr, hogy Torda is egy 
ilyen hely lehessen ma is!

                                        Raina Ottó

Fűr Béla testvér ezúttal egy ismert 
dallamnak adott új szöveget. Énekeljük 
örömmel, hiszen „Istenünkről énekelni 
jó; Őt dicsérni gyönyörűséges és illendő 
dolog!” (Zsolt 147,1)  (szerk)
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Szentlélekkel teljes házasság
Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, 

ahogyan Krisztus is szerette az egyházat 
és önmagát adta érte. Efézus 5:25.

A „teljetek meg Lélekkel” felszólítás 
jellemzőit Pál apostol kiterjeszti egy sor 
konkrét és gyakorlati kapcsolatrendszerre, 
úgy mint férj-feleség, szülő-gyermek és 
rabszolga-úr kapcsolatokra.

A házasságra is rá illik a 19-21 
felsorolása. Mondjatok egymásnak 
zsoltárokat, dicséreteket és lelki 
énekeket; énekeljetek és mondjatok 
dicséretet szívetekben az Úrnak, és 
adjatok hálát az Istennek, az Atyának 
mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek 
egymásnak, Krisztus félelmében.

A Szentlélekkel teljes férj úgy szereti 
a feleségét, ahogyan Krisztus is szerette 
az egyházat és önmagát adta érte. 

Krisztus szeretete nem függ a 
kölcsönösségtől és az érzelmektől. 
Ez egy önmagát feláldozó, egyirányú 
szeretet, független a viszonzástól és 
mentes minden keserűségtől. Az Úr 
Jézus szeretetét nincs ami feltartóztassa. 
Önmagát adta a gyülekezetért. Feláldozta 
a prioritásait, nem magának kedvezett, 
ott hagyta a menny dicsőségét, hogy 
megválthassa az egyházat.

Hasonlóan a Lélekkel teljes férj 
is lemond önmagáról a felesége 
kedvéért. A szeretete nem a felesége 
engedelmességében, szépségében, tehet-
ségében gyökerezik, hanem Istenben. 
Akkor is törődik, gondoskodik, védelmez, 
ha a társa nem ismeri el a tekintélyét és 
nem értékeli az erőfeszítéseit. 

Éppen ebben van Krisztus 
szeretetének az egyházat megváltoztató 
ereje. Azért szeret ilyen emberileg 
megmagyarázhatatlan módon, mert 
csak így tisztíthatja meg és szentelheti 
meg, csak így teheti fedhetetlenné, és 
állíthatja maga elé és az egész szellemi 
világ elé a menyasszonyát dicsőségben.

Kedves Férfiak! Egyedül a krisztusi 
attitűd gyógyítja és menti meg a 
házasságokat. Ez pedig csak Lélekkel 
telve lehetséges.  

Az egyház azért követi Krisztust, mert 
sehol máshol nem látott ilyen megújuló, 
gondoskodó és oltalmazó szeretetet. Az 
egyház azért engedelmeskedik Krisz-
tusnak, mert olyan vezetőt talált benne, 
aki megbízható, határozott és hűséges. 
Minden feleség ezt keresi a férjében.

Az asszony pedig tisztelje a férjét.
                               Lukács János

A házasság Isten csodálatos ajándéka 
és gondoskodása az ember számára, 
amelyben a felek megtapasztalhatják 
a feltétel nélküli szeretet, a hűség és 
az őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes társon 
keresztül. A házasságban egy férfi és 
egy nő saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, 
segítésére és védelmére törekszik egész 
életében. Ilyen módon a házasság 
felelősségteljes, biztonságos és meghitt 
közösséget jelent számukra, és áldásul 
szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles 
körű összefogásra törekszik, mely 
gyakorlati példamutatással, tudományos 
kutatások eredményeivel, bibliai és 
erkölcsi érvekkel támasztja alá a 
házasság örökkévaló értékét. Bátorít 
minden olyan helyi kezdeményezést, 
amely hidat épít az adott közösség 
környezetében élő házaspárok és 
családok felé, amely segíti életüket, 
boldogulásukat. Nyíltan beszél a 
házasság mindennapi valóságáról, 
örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik 
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a 
házasokat és házasulandókat, valamint 
a teljes helyreállás reményét ébren 
tartani azokban, akiknek a kapcsolata 
válságban van, illetve valamilyen ok 
miatt megszakadt.
   A Házasság Hete Szervezőbizottsága

A Házasság Hete magyarországi ren- 
dezvényei részben az interneten is követhe-
tők. Info:  www.hazassaghete.hu oldalon.

a gonoszságnak, de együtt örül az igaz-
sággal.  Mindent eltűr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel. a sze-
retet soha el nem múlik. 

A prófétálás megszűnik, a nyelvek 
elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 
Tudásunk csak töredékes, töredékes a 
prófétálásunk is.  Mikor azonban eljön 
a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. 

Amikor még gyermek voltam, úgy 
beszéltem, mint a gyermek, úgy gondol-
kodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, 
mint a gyermek. De mikor férfivá nőt-
tem, elhagytam a gyermek szokásait. 

ma még csak tükörben, homályo-
san látunk, akkor majd színről-színre.  
Most csak töredékes a tudásom, akkor 
majd úgy ismerek, ahogy én is ismert 
vagyok.  

Most megmarad a hit, remény, sze-
retet, ez a három,  de köztük a legna-
gyobb a szeretet.

1Korintus 13. Békés-Dallos fordítás

a szereTeT HimnUsza 
Szóljak bár emberek vagy angyalok 

nyelvén, Ha szeretet nincs bennem,  
csak zengő érc vagyok vagy pengő 
cimbalom. 

Legyen bár prófétáló tehetségem, is-
merjem bár az összes titkokat és minden 
tudományt, legyen akkora hitem, hogy 
hegyeket mozgassak, Ha szeretet nincs 
bennem, mit sem érek. 

Osszam el bár egész vagyonom a sze-
gényeknek, s vessem oda testem, hogy 
elégessenek, Ha szeretet nincs ben-
nem,  mit sem használ nekem. 

a szeretet türelmes, a szeretet jósá-
gos.  a szeretet nem féltékeny, nem kér-
kedik, nem gőgösködik,  nem tapintat-
lan, nem keresi a magáét, Haragra nem 
gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül 

Az atyai ház ajtaja MÉGIS 
nyitva még

„Azután megáldotta őket Isten, és 
ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, 
sokasodjatok, töltsétek be a földet, és 
hajtsátok uralmatok alá.” (1Móz 1,28a)

Isten eredeti terve, akarata, ajándéka: 
szeretetből szeretetre, örök, teljes, életre 
álmodott és teremtett meg minket. 
Áldását adta ránk. 

Nekünk ajándékozta ezt a csodálatos 
bolygót, ránk bízta a teremtettséget. 

Képessé tett minket a szeretet-
szerelem-szexualitás által a gyarapo-
dásra, a családi életre. 

Mindent nekünk ajándékozott. "Minden 
a tietek." Krisztus is, a legnagyobb 
ajándék is a tietek. (1Kor 3,22-23) 

A bizalmatlanság, lázadás, istenkedés 
miatt a kapcsolat megszakadt. 

Hittünk, és hiszünk a kísértő gondo-
latnak: "Olyanok lesztek, mint az Isten."

A következmény a mai helyzet is: a 
szeretet meghidegült, "minden egész 
eltörött" (Ady), a gonosz erők az 
áldást átokra fordítják, megrontva a 
teremtettségi állapotot. 

A föld szenved miattunk, a család szét-
esett, az ember árva lett, mert kitagadta 
magát az örökségből, a teljességből, az Is-
tennel való kapcsolatból.

Az atyai ház ajtaja MÉGIS nyitva 
még: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek." (Mt 11,28)

    Szeverényi János (FB bejegyzés)
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Balla Dávid és Grace 
Chappel menyegzője

A Balla család kétszer ünnepelt 
menyegzőt tavaly. Ifj. Balla Zsigmond 
és Boda Ashley házasságkötéséről 
lapunk szeptemberi számában jelent 
meg beszámoló. David Jonathan Balla 
és Grace Marie Chappel frigykötésére 
pedig 2021. november 13.-án került 
sor. Jelentős alkalmak lettek ezek az 
ünnepek az érintett családokon túl a 
gyülekezetek és a tágabb baráti körök 
életében is, mert a menyegzők „üzenete” 
áttöri a pandémia okozta szorosságokat. 
Muszájból sem tudjuk megszokni a 
szükséges korlátozásokat. A házasság 
ünnepélyes kezdete egyike azon 
szokásainknak, amiben megjelenítjük 
a bőséget és a vágyott jövőt (a 
menyasszony és a vőlegény, a kíséretük, 
de még a vendégek is díszbe öltöznek, 
hogy különösen szép, emlékezetes 
körülmények közül tekintsenek a remélt 
jövőbe). A hívő családok gyakorlatát a 
Szentírás tanítása és a Bibliából ismert 
példák még tovább gazdagítják.

Mielőtt Dávid és Grace menyegzőjére 
térnék, emlékeztetem az olvasót, 
hogy Szövetségünk is a pandémia 
közepén hozott döntést Hitvallásunk 
kibővítéséről ezekkel a mondatokkal: 

„Hisszük, hogy a házasság egy férfi 
és egy nő holtig tartó sajátos szeretet-
közössége. A Szentírás ma is érvényes 
tanítása a házassági kapcsolatról az 
áldozatos hűség gyakorlására, a család 
fenntartására, továbbá az egyéni és a 
közösségi élet kiteljesedésére nevel min-
denkit. A Szentlélek vezetésének enge-
delmes házastársak élete Isten munká-
jának a színtere, és ezért szükséges, jó 
hatással van a tágabb közösségek (mint 
a gyülekezet és a társadalom) életére.” 

Mi kell egy “igazán jó” menyegzőhöz? 
Az emberi tényezőket említem csak, mert 
látnivaló, hogy ezek mindegyike Isten 
kegyelmes jelenlétét feltételezi. Dávid 
és Grace esetében én a szeretetüknek, 
hitüknek és érett gondolkodásuknak a 
megnyilvánulásaira gondolok. Ezeknek 
jelét adták hosszú ismerkedésük, az 
udvarlás és majd a jegyesség idején, így 
természetesen, a menyegzőn is. Egyetemi 
tanulmányaik legelején találkoztak – 
mint hallottuk az ünnepi vacsora során 
elhangzó beszédekben – de Dávid korai 
érzései évek múlva találtak viszonzásra 
a folyamatosan kialakuló barátságban. 
Közben az Arizona State University-n 
készültek a pályájukra, dolgoztak és 
egy gyülekezetet látogattak, ahol közös 
barátokra tettek szert. Dávid az Úr 
Jézus megváltottjaként lépett a felnőtt 
korba. Grace az arizónai Cave Creek 
városka evangélikus gyülekezetében 

ismerkedett meg a Biblia tanításával, és 
később a bemerítkezésével is tanúságot 
tett az újjászületéséről. Számomra a 
menyegzői szertartás legemlékezetesebb 
része egymásnak tett ígéreteik lettek. 
A vacsoránál beszélgettünk is ezekről 
Grace volt lelkipásztorával, mert bizony 
jól esett mindkettőnknek visszahallani a 
saját szóval megfogalmazott “házassági 
fogadalmakban” a Biblia tanítását egymás 
iránti felelősségükről, kapcsolatuk 
folyamatos ápolásának a szükségességéről, 
reális és hívő jövőképről, a keresztény 
életvitel iránti elkötelezettségről.

Dávid és Grace menyegzője egy iga-
zán szép és felemelő alkalom volt. A 
helyszín Los Angelestől észak-nyugatra, 
kb. fél órányi autóútra, a Santa Susana 
hegység emelkedőjén található. Medi-
terrán növényzettel tarkított völgyben 
van a Hummingbird Nest Ranch. Hívő 
ember találhatott rá erre a ligetre, mert 
bibliai nevet adott a lekövezett utcáknak, 
de még gyalogutaknak is. A „tanyához” 
a Sion útja visz. Hangulatos, adobe stí-
lusú épületek veszik körül a villát, ami-
nek díszkertjében már az érkezésünkkor 
ünnepi vacsorához felállított asztalokat 
láttunk. Koktél partin fogadták az érke-
zőket (az ország különböző államaiból, 
de még Kanadából és Magyarországról 
is jöttek ismerősök). A menyegzői szer-
tartást Ryan Thompson testvér a Liberty 
Baptist Church (Newport Beach, CA) 
lelkipásztora vezette. A pázsiton felál-
lított pódiumra az itteni szokások sze-
rint érkezett a lelkipásztor, szülei kísé-
retében a vőlegény, a menyasszony és a 
vőlegény kísérete, majd édesapja karján 
Grace, a menyasszony. Istent dicsőítő 
közös énekkel kezdődött az istentiszte-
let, amin egy csellóművésznő szolgála-
tát hallgattuk többször is. A lelkipásztor 

ősszüleink Istenre és egymásra utaltsá-
gáról, a hitnek, az engedelmességnek és 
a felelősség-vállalásnak a fontosságáról, 
és Isten kegyelmének a házassági kap-
csolatot támogató erejéről szólt. Emlí-
tettem már, Dávid és Grace saját szóval 
megfogalmazott ígérete volt az ünnepség 
fénypontja nekem, de nagyon szép volt a 
menyasszony ruhája, a kíséretéé, a díszí-
tések és az esti világítás, hogy a terítékről 
és az ételekről ne is szóljak.

Jó volt látni, hogy a szövetségünk ifjúsá-
gi alkalmain kötött kapcsolatok tartósak! 
Ezek a hajdan kisfiúk és kislányok felnőt-
tekként is tartják egymással a kapcsolatot. 
Választott hivatásuk és családi teendőik 
mellett is szívesen találkoznak, támogatják 
egymást, együtt örülnek.

A vacsora kezdetén én imádkoztam, 
majd az örömszülők köszöntései hang-
zottak el - emlékezések, tanácsok, ígé-
retek, még vers is Balla Éva nőtestvér 
részéről. Dávid és Grace testvérei után 
megszólaltak a barátok is. Lelkipásztor 
testvéremmel gyakran összenéztünk, 
mert Isten vezetését ismertük fel szeret-
teink életén, amint megáldotta őket és 
vigyázott rájuk a barátaikban és külön-
böző kapcsolataikban. A nevelés a szü-
lők dolga, de gyermekeinket sok minden 
más is alakíthatja. 

Velem szemben, egy másik asztalnál 
ült Dávidnak egy barátja a barátnőjével. 
Már a vacsora elején felfigyeltem rá, 
mert jóízűen poénkodott. A társai de-
rültek rajta. Nem zavart senkit, de érzé-
keltem, hogy kirobbanó megnyilvánulá-
saival rejt valamit. Amikor az örömapa, 
Balla Zsigmond testvér beszélt, a fiú hir-
telen megváltozott. A barátnője, láttam, 
nógatta, hogy egyen. A vacsora végén, 
amikor szedelőzködtünk, a feje az aszta-
lon volt. Mivel a hölgy is láthatta, hogy 
figyelem, odamentem, és megkérdeztem 
tőle, hogy mi történt a barátjával? „He 
is missing his Dad” – mondta a hölgy. 
Kérlelésemre mondta el a fiatalember, 
hogy tinédzser volt, amikor az apukája 
meghalt. Zsigmond testvérre figyelve ju-
tott az eszébe, hogy milyen jó lenne, ha 
az ő apja is örülhetne az ő örömének, ha 
látná, hogy neki is van már párja... 

Igen, mi Istenünk gondviselését, oltal-
mát és segítségét ünnepeljük a menyeg-
zőkön is, mert bizony sokan házasod-
nak a magukra hagyottság terhe alatt, 
nehezen gyógyuló sebekkel a lelkükön. 
Az újjáteremtett lelkek frigykötése és 
Krisztusban kiteljesedő életünk a legbe-
szédesebb hitvallás manapság. Érthető, 
kívánatos, jövőt építő. Kívánjuk, hogy 
ilyen legyen Dávid és Grace házassága 
is!  

                               Novák József
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Hálásak vagyunk az ifjúságunkért. 
Köszönjük Istennek, hogy az évek alatt 
egy összetartó ificsapatot épített közös-
ségünkben, akik elkötelezettek arra, 
hogy Isten dicsőségének éljenek.

Hálásak vagyunk a dunaszerdahelyi 
házi közösségért, mely rendszeressé 
vált s ketten is óhajtják a képen lévők 

illetve a járvánnyal kapcsolatos 
különböző elméletek terjesztése, 
családokban és gyülekezetekben, zavart 
és békétlenséget okoznak.

Imádkozzunk együtt, hogy Isten 
rontsa le a sátán munkáját, hogy ez a 

testet-lelket megpróbáló időszak, ne te-
gye tönkre a testvéri kapcsolatokat, ne 
okozzon sem fizikai sem lelki megbete-
gedéseket, inkább a testvéri kapcsola-
tok megerősödését segítse elő, illetve, 
helyi, országos és nemzetközi szinten, 
megtérést és lelki megújulást eredmé-
nyezzen.

3. Mi, az emigrációban élő gyüle-
kezetek, nagyon hálásak vagyunk 
Istennek a gyülekezeteinkben lévő 
gyermekekért és fiatalokért, és 
azokért a tanítókért, nevelőkért, akik 

közül a bemerítést, gyülekezetünkhöz 
való tartozást.

imakérések: Az utóbbi években sajnos 
több gyülekezeti tagunk is elmaradozott 
közösségünktől, különböző okok miatt. 
Többen közülük sajnos látszólag inkább a 
jelenvaló világhoz ragaszkodva. Kérésünk, 
hogy hozza vissza az Úr tékozló fiainkat.

sokat tesznek azért, hogy gyermekeink 
a magyar baptista gyülekezetek aktív 
tagjai legyenek, akik majd tovább 
viszik evangéliumi örökségünket. 
Különös öröm volt számunkra, hogy 
a tavalyi MaBaVisz vasárnap óta, 
gyülekezeteinkben 7 menyegzői isten-
tiszteletre került sor.

Imádkozzunk együtt a fiatal há-
zasokért, és kérjük Istent, hogy 
rendeljen hozzájuk illő, hívő segí-
tőtársat, azoknak a fiataloknak is, 
akik még házasság előtt állnak.

4. Hálásak vagyunk istennek gyüle-
kezeteink minden tagjáért és látogatóiért, 
akik lehetőségeik szerint hűségesen hoz-
zájárulnak a helyi gyülekezetek működé-
séhez, és támogatják a magyar baptista 
misszió célkitűzéseit. Isten kegyelmé-
nek tartjuk, hogy szövetségünk minden 
gyülekezetének van lelkipásztora, akik 

ebben a hosszan elhúzódó járványos idő-
szakban mindent megtesznek azért, hogy 
a szolgálatok zavartalanul működjenek.

Imádkozzunk együtt gyülekezeteink 
tagjainak további hűséges helytál-
lásáért, és lelkipásztoraink hatékony 
szolgálatáért, hogy a lehetőségeket 
kihasználva továbbra is hűséggel és 

odaadással végezzék küldetésüket, 
Krisztus testének építésére és a helyi 
gyülekezetek számban és lélekben való 
növekedésére.

Képszöveg: Deák Zsolt clevelandi 
lelkipásztor beiktatása / New York-i 
fiatalok / Gyermekek szolgálata a 
torontói hálaadónapon / A chicagói 
testvérek 34. éves jubileumán Szabó 
István gyülekezet-alapító elköszönt a 
gyülekezettől; Tennesseebe költöztek / 
Detroiti fúvós zenekar

folytatás az 1. oldalról

FELVIDÉK
Hálásak vagyunk, hogy az Úr több-

ségében megőrizte a közösségünket a 
lezárások, kijárási tilalmak időszakában 
is. Hálásak vagyunk azért is, mert bár 
történtek elhalálozások, egy sem a 
koronavírus következtében történt, a 
vírus nem tett kárt bennünk.
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megelevenítő munkája legyen jellemző.
3. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 

a végzett teológus hallgatók beálltak 
az aktív, teljes idejű lelkipásztori 
szolgálatba. Imádkozzunk, hogy fentről 
jövő bölcsességgel, Jézustól tanult 
alázattal és az apostolokhoz hasonló 
kitartó hittel végezzék a rájuk bízott 
lelki munkát.

4. Hálásak vagyunk Istennek a teo-
lógiai oktatás lehetőségéért és mind-
azokért a diákokért, akik készek időt, 
energiát és pénzt áldozni arra, hogy ta-
nuljanak, és ezáltal még hatékonyabban 
szolgálják az Urat a helyi gyülekezetben 

és a misszióban.
Könyörögjünk, hogy az Úr hívjon el 

fiatalokat a lelkipásztori szolgálatra, 
mert a Szövetségünkben sok körzet vár 
új lelki munkásra.

5. Hálásak vagyunk gondviselő Iste-
nünknek, hogy a magyar kormány 
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 
Programjának támogatásával új, tágas, 
háromszintes óvoda épült Nagyvára-
don, melynek átadására 2021. szeptem-

ber 9-én ünnepi istentisztelet keretében 
került sor.

Imádkozzunk, hogy az új épület a 
misszió eszköze legyen, és az ide járó 
gyermekek és családjaik úgy ismerjék 
meg Istent, mint erős várat, akihez me-
nekülhetnek, és aki által életet nyerhet-
nek.

6. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
megnyílt a temesvári gyülekezet új 
imaháza, és a gyergyószentmiklósi test-
véreink is egy nemrég még bankként 
működő épületet átalakítva új, tágasabb 
imaterembe költözhettek.

Hálásak vagyunk, hogy a Sólyomkő-
vári Tábor új ebédlőjének az építése jó

A temesvári új imaház megnyítója, 
2021. június 27. / Országos női 

csendesnapok a Hargita Táborban, 
2021. május 7-9. / Missziós 

Konferencia Marosvásárhelyen, 
2021. január 30. / EMABISZ tisztújító 
választó konferencia Kémeren, 2021. 
február 13. / 30 éves a Hargita Tábor

ütemben halad, és az alagsor már telje-
sen elkészült. Hálásak vagyunk, hogy 
minden adott ahhoz, hogy idén tavasz-
szal elkezdődhessen a Cserepka János 

erDÉlY
1. Istennek adunk hálát azért, hogy az 

elmúlt esztendőben, noha még érvényben 
voltak a világjárvány korlátozásai, 
már kiléphettünk az online térből, és 
személyes jelenléttel szervezhettünk 
közösségi alkalmakat, evangelizációs 
istentiszteleteket, konferenciákat, tá-
borozásokat, női csendes napokat és 
dicsőítő estéket a fiataloknak.

Imádkozzunk, hogy lendüljön fel 
gyülekezeteinkben újra a közösségi 
élet és a testvérek, soraikat összezárva, 
egységben és krisztusi szeretetben 
szolgálják az Urat!

2. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
megjelent a Szövetség hitvallását, bel-
ső szabályzatát, valamint a Román Bap-
tista Unió alapszabályzatát tartalmazó 
kötet 2021-es kiadása, amelyben helyet 
kaptak a Szövetség márciusi kongresz-
szusa által jóváhagyott módosítások is. 
Könyörögjünk, hogy gyülekezeteink 
ezekben a nehéz időkben is megma-
radjanak Isten útján, ragaszkodjanak a 
Biblia tanításához és a gyülekezeti élet 
minden területére a jó rend és a Lélek 

kárpáTalJa
1. Kérjük a kedves testvérek ima- tá-

mogatását a kárpátaljai magyar baptis-
ta gyülekezetekért, lelki és létszámbeli 
növekedésért. Szolgálatot végző testvé-
rekért.

2. Újabb helybeli család vállal szolgá-
latot Kárpátalján, kérjük imádkozzunk 
misszionárius testvéreinkért, hogy a 
szolgálatukat gyümölcsöző isteni áldás 
kísérje.

3. Gyermek és ifjúsági munkáért, szo-
ciális misszióért, kiterjedtebb szolgála-
tért a magyar emberek között.

Gyülekezetünkben sajnos már évek 
óta nem volt bemerítkezés. Vannak 
érdeklődők az ifjúságban, a női 
csoportban, családokban, s látjuk, hogy 
sokakban van igény az evangélium 
üzenetére. Imádkozzunk, hogy ered-
ményesen tudjuk hirdetni a jó hírt az, 
imádkozzunk, hogy formálja továbbra 
is az érdeklődők és kívülállók szívét az 
Úr, hogy növekedhessen az Ő népe, s ha 
úgy látja jónak, gyülekezetünk is.

Képszöveg: Körzetünk testvériségé-
nek egy része / Fiataljaink egy része / 
Dunaszerdahelyi háziközösség

Evangélizáció Benén, az általános 
iskolában
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és küldjön újabb szolgálókat!
Magyarországon 2022-ben or-

szággyűlési választások lesznek, 
ezzel sok feszültség generálódik. 
Imádkozunk Magyarországért, Isten 
akaratának megvalósulásáért és a 
baptista gyülekezeteink egységéért és 
békességéért!

VaJDasáG
Amikor visszatekintünk az elmúlt 

évre első gondolatunk a hálaadás.
- A csantavéri és kishegyesi, bácskos-

suthfalvi, pacséri gyülekezet vezetői, és 
szinte mindenki át esett a COVID-19. 
Megtartott minket az Úr.

- Hála, hogy megtarthattuk az isten-
tiszteleteinket, online, de főleg élőben 
is.

- Gyerektáborokat tarthattunk, keve-
sebbet, de jó tanítás, hangulat mellett.

- Isten megtartotta közösségeink 
tagságát. Senki nem halálozott el, 
nem hagyták el a gyülekezeteinket 
(Csantavér, Kishegyes), míg a többiekben 
erősen megrostálódott a tagság, szinte a 
kritikus minimum alá jutott. Elköltözés, 
elmaradás, betegségek miatt történt ez. 
Hála a hűségesekért.

Oktatási Központ építése, amelyet a 
Szilágyballán megvásárolt telekre fog-
nak felhúzni.

Kérjük az Urat, hogy gondoskodjon az 
építkezések anyagi fedezetéről, és adjon 
jó előrehaladást a munkálatokban!

7. Hálásak vagyunk, hogy az Ifjúsági 
Szövetségben megtörtént a vezetőség 

tisztújító választása. Imádkozzunk, 
hogy az új vezetőségi csapat, akik a 
következő két évre lettek megválasztva, 
Istentől kapott látással és lendülettel 
szolgáljanak a fiatalok között.

8. Hálásak vagyunk a Hargita Tábor 
30 éves fennállásáért. Hálát adunk 
Istennek, hogy a 2020-as év után, melyet 

ellehetetlenített a pandémia hozta 
megszorítások, újra zsongott a tábor, 
és hangos lehetett az Istent dicsőítő 
táborozók énekeitől és imádságaitól. 
Imádkozzunk, hogy az idei évre 
betervezett táborozásokat meg lehessen 
tartani, és a járványügyi korlátozások 
miatt, ne kelljen újra bezárni a tábort.

maGYarOrszáG  
imatémák: Küzdelmek és nehéz-

ségek, örömök és áldások egyaránt 
jellemezték az elmúlt évet. Olyan időket 
élünk, amikor a hűség és elkötelezettség 
egyre nagyobb érték. Amit minden nap 
átélünk, megtapasztalunk. “Áldott az 
Úr! Napról napra gondot visel rólunk 
szabadító Istenünk.” Zsolt. 68:20

Hálaadás:
Budapest belvárosában új gyülekezet 

alakult! Jelen Baptista Gyülekezet a 
neve. A gyülekezetplántáló szolgálatban 
ez egy nagy öröm. A cigánymisszióban 
is egy új gyülekezet kezdte meg a szol-
gálatát Budapest, Pestszentlőrinc város-
részben.

Az elmúlt évben hét új lelkipásztor 
állt szolgálatba és két új iskolalelkész. 
Hálásak vagyunk értük!

Szolgálati váltások:
Az országos közösségünkben vá-

lasztási év volt. A közgyűlés új 
főtitkárt választott Varga László Ottó 
személyében.

A Baptista Teológiai Akadémia új 
rektora Dr. Mészáros Kálmán lett. Az 
elmúlt évben más szolgálati területeken 
is voltak személyi változások és 
több odaszánt fiatal szolgáló állt be a 
munkába. Hálásak vagyunk azokért, 

akik eddig hűséggel szolgáltak, egyben 
reménységgel nézünk a jövőbe.

kérések:
A Covid vírus nehézségei ellenére or-

szágszerte több imaházépítési, felújí-
tási projektünk haladt előre, de imád-
kozunk újabb anyagi forrásokért, hogy 
ezeket be is tudjuk fejezni.

Képszöveg: Gyülekezetplántáló 
konferencia résztvevői / Az épülő új 
székház megtekintése / Cigány test-
vérek bemerítése / Budapesten járt 
a Baptista Világszövetség főtitkára 
Elijah Brown / Baptista tanévnyitó 

ünnepség Tatárszentgyörgyön

A legfőbb vágyunk, hogy a gyüle-
kezeteink evangélizációs munkája 
erősödjön és még több ember tapasztalja 
meg az újjászületés valóságát!

Kérjük Istent, hogy adjon elhívásokat 
A vajdasági baptista gyermektábor 

résztvevői
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MISSIONARY FUND
The purpose: supporting the 

missionary initiatives of our young 
people. Donations from this fund 
will be allocated by the Missionary 
and Benevolence Board at its 
mid-year meetings. The written 
applications addressed to the MBB 
should state the goals and the 
duration of the mission trip, and 
should include a letter of support 
from the pastor of the applicant. 

Contributions can be mailed to 
the Treasurer (address on page 2).

News from Ruth Wright
January 2022

Dear Friends,
Thank you for so many Christmas 

cards, notes, letters, photos and gifts. I 
read and reread them.

A new year has begun. I am thankful 
that even though we don' t know what 
will come our way, we know the One 
who does. That is more than enough for 
me.

ESL started up again, in person, on 
Sept. 13th. It was so good to see the 
students and for them to reconnect with 
others whom they had only seen on 
Zoom for a long time. Once again we 
are blessed with many different ethnic 

this point - slowing down a bit - yes. As 
long as the Lord gives me strength I will 
press on.

Thank you for your prayers, financial 
gift and notes, letters and calls.

May our Lord Bless you in 2022.
                             Ruth Wright
                ruth_s_wright@yahoo.com

- Fenntarthattuk intenzív segély-
programjainkat, ami hatalmas 
kegyelem, tekintve gyülekezeteink 
csekély lehetőségeit. Tűzifa, élelmiszer, 
gyógyszerosztások egészségügyi 
segítség, tanácsadások folytonosak 
maradhattak, ott, ahol igazán kellett.

kéréseink
- Imádkozunk megtérésekért, beme-

rítéskért, lelki egységért, egymás 
elhordozásáért szeretetben.

- Új testvérekért, akik beállnak a 
szolgálatba. Lelki segítőkért, akik az 
egységért, egymás segítéséért küzdenek.

- Fiatalokért, akik a gyülekezetek 
vezetésében is részt vállalnak, ahogy a 
többi szolgálatban is.

- Segítőkért a betegágyak mellé, 
van ahol minden családra jut egy-egy 
komoly beteg;

- áldja meg szerteágazó karitatív 
munkáinkat, teremjenek belőle lelki 
eredmények is;

- a fenntartható programokért: legyen 
rá ember, akarat, hit, anyagi háttér.

Dicsőítjük az Urat, aki minden 
körülmények között kezében tartja a 
dolgokat, és mindent az Őt szeretők 
javára fordít.

Dicsőítjük őt a megtartásért, és azért, 
mert még terve van velünk.

A tagszövetségek beszámolóit
Durkó István Mabavisz főtitkár

gyűjtötte össze

groups and a great group of volunteers 
to teach them.

I began the Bible class in October with 
three regular attenders. Two of them are 
a couple from the Middle East. We have 
been focusing on John 1:1 and the word 
"WORD." As we looked closely at the 
verse, "In the beginning was the Word 
and the Word was with God and the 
Word was God," the wife commented, 
"There is something different here to 
see." To see this Muslim woman notice 
that Jesus is the Word and the Word is 
God, reminds me that God is working 
in her heart. We have also been talking 
about the fact that Jesus was not created 
but is fully God. It takes time for people 
to grasp and understand what faith and 
trust are, but is encouraging to see

these glimmers of understanding. 
Please keep praying.

On another note, the neighbor who has 
been cutting my grass for several years 
has come to Christ. I had been praying 
for him for a few years and while I saw 
him from time-to-time, I kept asking the 
Lord to give me an opportunity to talk to 
him. Yet it never seemed to be the right 
time. In September of last year he came 
to me and said he wanted to change his 
life but didn't know how to do it. This 
led to a wonderful time of sharing how 
to be saved. He made the choice.

I continue to meet with five women 
who are not saved. Each one is at a 
different stage in life-journey where 
they want prayer, ask questions about 
faith, struggle with difficulties in life and 
appreciate the times we have together.

I went to NC for Christmas and spent 
a few days with my family. It was great 
to be together. A new member has been 
added to our larger family as my sister's 
granddaughter gave birth to a baby girl 
on Dec. l0th. How precious is life. I got 
to hold her several times.

I will be having a right knee 
replacement early in 2022 as I have 
had trouble with the knee for about two 
years. I delayed surgery due to getting 
my puppy who is now past one year old. 
A longtime friend from Atlanta will 
come to stay with me until I can manage 
- another answer to prayer. My sister 
would love to come but she also will be 
having her right knee replaced in March.

I continue to follow the Lord 's lead 
in helping people, sharing my faith and 
being aware of His presence as He is 
with me all the time.

This photo makes my pup, Simi, 
look like a big dog. She is such a great 
companion.

I am thankful to my missions agency, 
Pioneers, as I have been with them 42 
years and do not have plans to retire as 

anD GOD saiD, “nO.” 
I asked God to take away my pride, 

and God said, “No.”
He said it was not for Him to take 

away, but for me to give up.
I asked God to make my handicapped 

child whole, and God said, “No.”
He said, “Her spirit is whole; her 

body is only temporary.”
I asked God to grant me patience, and 

God said, “No.”
He said that patience is a by-product 

of tribulation; it isn’t granted, it’s 
earned.

I asked God to give me happiness, and 
God said, “No.”

He said He gives blessings; happiness 
is up to me.

I asked God to spare my pain, and 
God said, “No.”

He said, “Suffering draws you apart 
from worldly cares and brings you 

closer to Me.”
I asked God to make my spirit grow, 

and God said, “No.”
He said I must grow on my own, but 

He will prune me to make me fruitful.
I asked God if He loved me, and God 

said, “Yes.”
He gave His only Son, Who died for 

me, and I will be in Heaven some day 
because I believe in Jesus, and I love 

Him.
So I asked God to help me love others 

as much as He loves me.
And God said, “Ah, finally, you have 

the idea – the right idea!”
                              (Author Unknown)
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fennállt a veszélye annak, hogy elhagyják 
a gyülekezetet és visszaesnek a judaizmus-
ba. Napjainkban is fennáll a veszélye annak, 
hogy egyesek elhagyják a gyülekezetüket, 
(bármilyen okból kifolyólag,) hogy azután 
gyülekezet nélkül éljenek, vagy pedig 
„lelki turistákként”, egyik gyülekezetből 
a másikba vándoroljanak. Mi ne legyünk 
ilyenek!

 Horváth 
   Ferenc

van megfogalmazva: „az újszövetségi 
gyülekezet nyilvánvaló ismertetőjegyei: 
a tiszta igehirdetés, a bemerítés és az 
úrvacsora ige szerinti alkalmazása, az 
imádkozás és az éneklés, az önkéntes 
adakozás, a szeretetszolgálat és a 
gyülekezeti fegyelem.”

3. Ekkor összehívta a tizenkettő a 
tanítványok egész gyülekezetét, és ezt 
mondták nekik: „Nem helyes az, hogy az 
Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk 
az asztaloknál. Hanem válasszatok ki 
magatok közül, atyámfiai, hét férfit, 
akikről jó bizonyságot tesznek, akik 
telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, 
és őket állítsuk be ebbe a munkába; mi 
pedig megmaradunk az imádkozás és az 
ige szolgálata mellett.” (ApCsel 6,2-4)

Az újszövetségi gyülekezet létrejöttét 
követően, az apostolok nagyon hamar 
rájöttek arra, hogy a gyülekezeti élet 
egészséges működése érdekében szükség 
van szolgálattevőkre. Olyanokra, akik 
lelkipásztorokként és presbiterekként 
elsősorban a lelki munkát végzik, 
és diakónusokra is, akik az anyagi 
ügyek intézésére hivatottak. Mivel az 
aratnivaló ma is sok, a munkás pedig 
kevés, kérjük mi is az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat az Ő aratásába.

4. „Hírt adunk nektek, testvéreim, 
Istennek arról a kegyelméről, amelyet 
Macedónia gyülekezeteinek adott. 
Mert a nyomorúság sok próbája 
között bőséges az ő örömük, és nagy 
szegénységükből a tisztaszívűség 
gazdagsága lett. Tanúskodom arról, 
hogy erejük szerint, sőt erejükön 
felül is önként adakoztak, és erősen 
sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek 
iránti szolgálatban adakozással részt 
vehessenek.” (2Kor 8,1-4)

Macedónia gyülekezetei komolyan 
vették a jeruzsálemi szentek javára 
szervezett adakozást. Az ApCsel 
11,29-ben olvashatunk arról, hogy 
Klaudiusz császár idejében éhínség 
volt Jeruzsálemben és Júdeában. Ezért 
kellett az ott élő hittestvéreket anyagilag 
támogatni. A macedóniai hívők 
adománya azonban nem elsősorban az 
értéke miatt volt jelentős, hanem szívbeli 
késztetésüket illetően. Azért voltak 
képesek erejükön felül adakozni, mert 
elsősorban önmagukat adták Istennek, 
és nem csupán javaikat a szegényeknek.

5. „Saját gyülekezetünket ne hagy-
juk el, ahogyan egyesek szokták, hanem 
bátorítsuk egymást; annyival is inkább, 
mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 
(Zsid 10,25)

Mivel a Zsidókhoz írt levél gyakran 
hivatkozik az Ószövetségre, ezért joggal 
gondolhatjuk azt, hogy a levél olyan 
keresztyénné lett zsidókhoz szólt, akik 
Krisztusba vetett hitükben meginogtak, és 

TÖBBÉ nem meGYek 
TemplOmBa !

Egy férfi odament a lelkészhez és kije-
lentette:

- Atyám, többé nem megyek templomba!
- Miért? - Kérdezte a lelkész. 
A fiatalember így válaszolt:
- Óó, hát... mindig látok olyan embereket 

a templomban, akik folyton sutymorognak, 
férfiarcokat, akik elkalandoztak és nem is 
figyelnek oda az igehírdetésre, sőt, sokszor 
láttam telefonozó embereket is. Sorolhatnám 
még, hogy mennyi téves dolgot találtam a 
gyülekezetben. 

A lelkész így válaszolt:
- Értem, de először is azt szeretném, 

hogy tégy nekem egy szívességet: vegyél 
egy vízzel teli poharat, és tegyél három 
kört a karzatban miközben lent épp 
bibliaórát tartok majd. Jól vigyázz, hogy 
egy csepp vizet se önts ki a pohárból. Ez 
után végleg elhagyhatod a templomot. 

A fiatalember először furcsállta a 
kérést de teljesítette. Háromszor kerülte 
meg a karzatban levő padsorokat, úgy, 
ahogy azt kérte tőle a lelkész. 

- Kész vagyok.
Erre a lelkész így felelt:
- Miközben megtetted a három kört, lát-

tad e, hogy a templomban sutymorognak 
az emberek? 

- Nem, nem láttam egyet sem. 
- Láttál olyan férfiarcot, aki elka-

landozott volna? 
- Nem, nem láttam. - Felelte újra a fia-

talember. 
- Láttál valakit, aki a mobiltelefonját 

nézi?
- Nem.
- Tudod, miért? Mert a vízzel teli po-

hárra koncentráltál, hogy egy cseppje se 
folyjon ki. 

Ugyanez van az életünkben is. Amikor 
a mi Urunk Jézus Krisztusunkra kon-
centrálunk, akkor nem lesz időnk 
meglátni az emberek hibáit.

Aki az emberek miatt hagyja el a 
templomot, soha nem Jézus miatt járt a 
gyülekezetbe! 
               Sebestyén Márton FB 21nov.

Amikor a gyülekezetről esik szó köre-
inkben, természetes számunkra, hogy az 
újszövetségi gyülekezetre gondoljunk. 
Viszont, amikor a Bibliát olvassuk, már 
az Ótestamentum lapjain is találkozunk 
a kifejezéssel. Abban az esetben 
azonban Izráel népének gyülekezeti 
közösségéről van szó. A közös viszont 
az, hogy a gyülekezet mindig Isten 
megváltott népét jelenti. A következő 5 
ige a gyülekezetről szól, ótestamentumi 
és újtestamentumi értelemben egyaránt.

1. „Legyen a bárány hibátlan, hím és 
egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecs-
két is. Ennek a hónapnak a tizennegye-
dik napjáig tartsátok magatoknál, azután 
estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti 
közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék 
a két ajtófélfára és a szemöldökfára 
azokban a házakban, ahol megeszik.” 
(2Móz 12,5-7)

Izráel népének gyülekezetként kellett 
megünnepelnie a páska ünnepét. Gyüle-
kezetként kellett elfogyasztaniuk a 
páskabárányt és gyülekezetként kellett 
átélniük a páskabárány vére által nyert 
megmenekülést is, az utolsó csapás 
idején. Amiképpen Izráel életében új 
korszak kezdődött a páskaáldozattal, 
amelyben nemcsak a csapástól mene-
kültek meg, hanem maguk mögött 
hagyhatták az „egyiptomi kovászt” is, 
amellyel addig sütötték kenyerüket, 
úgy mi, az újszövetségi gyülekezet 
tagjai is új életben járhatunk, mivel „a 
mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már 
megáldoztatott.” (1Kor 5,7-8)

2. „Mindazok pedig, akik hittek, 
együtt voltak, és mindenük közös 
volt. Vagyonukat és javaikat eladták, 
szétosztották mindenkinek: ahogyan 
éppen szükség volt rá. Napról napra 
állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel 
voltak a templomban, és amikor 
házanként megtörték a kenyeret, 
örömmel és tiszta szívvel részesültek 
az ételben; dicsérték az Istent, és 
kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig 
napról napra növelte a gyülekezetet az 
üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,44-47)

Amikor a pünkösdkor megalakult 
jeruzsálemi gyülekezet életéről olva-
sunk, lehet, hogy túlságosan ideálisnak 
látjuk azt, viszont a szívünk mélyén 
mindannyian vágyunk arra, hogy 
gyülekezeteink is hasonlóak legyenek, 
és mi is átélhessük, hogy Isten új 
megtérőkkel növeli közösségeinket. 
Ehhez természetesen szükséges min-
daz, ami a Baptista Hitvallásban így 
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örményeknek, grúzoknak, stb. - amit én 
kaptam, és ami nekünk van a TCM-ben, 
Krisztustól. Feleségem, Csilla ebben a 
szolgálatban áll mellettem. Sokat utazik 
velem, bár nem mindig. 

Hálásak vagyunk azért, mert ennek a 
nemzetközi szolgálatnak az első napját 
a Detroiti Magyar Baptista Gyülekezet 
tagjaival tölthettük. Huli Sándor 
lelkipásztor (aki a TCM-ben szerezte 
mesterfokú teológiai diplomáját) és 
felesége, Vali vezetésével csodás 
vendégszeretetben részesített bennünket 
a gyülekezeti család. Néhány éve ebben 
a gyülekezetben szolgálva még Dr. 
Herjeczki Géza testvérék láttak vendégül 
bennünket. Most is az ő kérésére írtam le 
mindezt az Evangéliumi Hírnök olvasói 
számára.

Kérjük Lelki Testvéreinket, hogy 
imádkozzanak szolgálatunkért, hogy ezt 
mindig a Szentlélektől vezetve, Krisztus 
kegyelmét hirdetve, az Atya áldásával 
végezhessük.

                      Dr. Steiner József

Munkánk felekezetek-közötti módon 
zajlik, az evangéliumi főirányba 
tartozva. Oklevelet, mesterfokú diplomát 
(Master of Arts in Practical Theology) és 
még magasabb végzettséget (Master of 
Divinity) is kínálunk azoknak, akik itt 
készülnek fel Krisztus szolgálatára.

Jelenleg 700 lelkipásztor, gyülekezet-
plántáló és missziómunkás dolgozik 
szerte a világban, akik nálunk kaptak 
diplomát. Jelenleg több mint 2.000 
hallgatónk van 45 nemzetből. Az érintett 
földrészek sok országában helyi szolgálati 
partnerekkel dolgozunk: bibliaiskolákkal, 
gyülekezetekkel, lelkipásztorokkal.

Ugyanakkor nagyon fontos az  
számunkra, hogy nem egy szeminá-
riumnak tartjuk magunkat a sokból. 
Nem is kívánunk a nemzeti és felekezeti 
szemináriumok riválisai lenni.

A TCM szíve a misszió, globális ér-
telemben - mégis nagyon helyi módon. 

A misszión belül is az érett 
tanítványok nevelését tartjuk fontosnak, 
hiszen a misszió parancsban Krisztus 
a misszió csúcsát fogalmazta meg, és 
ott ez a felszólítás hallható: „Tegyetek 
tanítvánnyá minden népet!”

Mára globális a tevékenységünk. Ma-
gam is - Isten kegyelméből - Európa 
számos fővárosa mellett oktatok Ázsiá-
ban, Afrikában és Amerikában is. 

Feleségemmel 1997-óta vagyunk 
kapcsolatban a TCM-el. Ott végeztem 
a Baptista Teológiai Akadémia után 
a mesterfokú tanulmányaimat. Ők 
küldtek el tudományos doktori fokozat 
szerzésére (Ph.D.), mert Isten vezetését 
látták abban, hogy beálljak a professzori 
karba, oktatóként (https://www.tcmi.
edu/faculty).

Globális küldetésünket mégis nagyon 
lokálisan végezzük. Mi abban hiszünk, 
hogy Albániában egy albán lehet a 
leggyümölcstermőbb misszionárius. 
Oroszországban egy orosz, Libériában 
pedig az, aki beszéli az ottani nyelvet, 
ismeri és éli az életüket. Így mi olyan 
missziói társaságot alkotunk, amely 
társaság a helyi, nemzeti emberekben 
hisz, és az ő felkészítésüket végzi.

Mivel nem mindenki keres akadé-
miai szintű képzést, így tartunk olyan 
tréningeket is, amelyek során nem kell 
dolgozatokat írni, szakirodalmat olvas-
ni, diplomát szerezni. Ezek a képzések is 
fő célunkba illeszkednek: Krisztus még 
elkötelezettebb tanítványaivá válni, és 
másokat is az Ő tanítványságára hívni, 
arra elvezetni. 

Az én feladatom mindebben az, hogy 
évente 14-20 országba eljutva a mes-
terfokú képzésben és az informális tré-
ningek során átadhassam azt az ott élő 
testvéreknek - letteknek, kenyaiaknak, 
oroszoknak, albánoknak, ukránoknak, 

TaníTVánnYá Válni És 
TaníTVánnYá Tenni

A 2022-es esztendő január elseje kü-
lönleges volt számomra és feleségem 
számára. Két okból is. 

Az egyik az, hogy ezt az évkezdő 
napot most nem Magyarországon, 
családunk és gyülekezeti tagjaink 
között töltöttük, hanem Detroitban 
- bár szintén nagy szeretetben, lelki 
testvéreink között, a Detroiti Magyar 
Baptista Gyülekezetben.

Ugyanakkor nagyon különleges na-
punk volt ez azért is, mert ezen a napon 
kezdtük meg feleségemmel a TCM Nem-
zetközi Intézetben a főállású szolgálatot, 
magam, mint a globális tanítványképzés 
igazgatója és a missziológia és tanít-
ványképzés professzora, feleségem pe-
dig mint oktatási és missziói asszisztens. 

A TCM (Teaching Christians for 
Ministry) az 1950-es évek óta szolgál 
Indianapolis-i központtal a magyarok, 
oroszok, románok, ukránok, stb. felé. A 
három betű - TCM-  eredetileg még mást 
is jelentett: Toronto Christian Mission. 
A Szentlélek vezetését véve ezek a ka-
nadai és amerikai testvéreink - nagyot 
változtatva szolgálatuk irányán - igye-
keztek olyan közel jönni az akkoriban 
szocialistának nevezett országokhoz, 
amennyire csak lehetett.

Ausztriában, közel a „vasfüggönyhöz”, 
a Bécs melletti Heiligenkreuzben építették 
ki szolgálati és oktatási központjukat. 
Ott, a Bécsi-erdő csodaszép hegyei között 
kezdték anyagilag és lelkileg támogatni a 
kommunista rendszerek által elnyomott 
hívőket: lelkipásztorokat, elöljárókat, 
szolgálattevő testvéreket. Ezen hívőktől 
azonban hamar, egységesen jött a kérés: 
leginkább abban segítsetek nekünk, 
hogy hathatós missziót tudjunk végezni. 
Rövidre fogva egy hosszú történetet: 
a TCM először spontán tréningeket 
szervezett, majd egyre inkább igyekezve 
betölteni a szükségeket és eleget téve a 
kéréseknek, akkreditáltatta képzéseit. 
Kezdetben a Cincinnati Christian 
University-n keresztül történt ez. Sok éve 
már önálló akkreditációval rendelkezünk. 

MIT TEGYÜNK COVID 
ÜGYBEN ?

Sem a pánikolás, sem a bagatelizálás 
vagy tagadás nem jó.

Tanulhatunk a nagy reformátortól. 
A XVI. századi Németországban 

gyakran ütötte fel a fejét a pestis. Luther 
Márton egyik írásában a betegségek 
idején tanúsítandó keresztyén 
hozzáállással foglalkozik. Szavai ma is 
bölcs tanácsok és aktuálisak, bár amikor 
ezek a sorok születtek, még nagyon 
keveset tudtak a baktériumokról meg a 
vírusokról.

"Imádkozni fogok Istenhez, hogy 
kegyesen őrizzen meg és védjen meg 
minket. 

Magam pedig fertőtlenítek, segítek 
frissen tartani a levegőt, gyógyszert 
beadni, és azt magam is beszedem. 

Elkerülöm a helyeket és az embereket, 
amikor nem szükséges a jelenlétem, 
nehogy engem megfertőzzön, majd máso-
kat is megfertőzzön a hanyagságom, ami 
esetleg halálukhoz vezet. 

Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál 
meg. Addig is azt teszem, amit elvár 
tőlem, és nem leszek felelős a saját 
halálomért vagy mások haláláért. 

De ha a felebarátomnak szüksége 
van rám, nem kerülöm, hanem bátran 
megyek hozzá. Az istenfélő hit tehát nem 
tapintatlan, nem vakmerő, és nem is 
teszi próbára Istent."

Luther Márton levele barátjához a 
pestisjárvány idején - 1517. Wittenberg.

                Steiner József - FB 21nov.
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szívbillentyűcsere megtörtént, de nem 
úgy, ahogy mi vártuk. Hogy miért nem 
inkább egy szívműtét? Nem tudom a 
választ, de az Úr tudja! Ő így tartotta 
jónak! 

A barátja el akarta temetni, de végül 
a nagybácsi rendelkezett! Csak hárman 
vettek részt a temetésén a gyülekezetből. 
Mi nem lehettünk ott, aznap indultunk 
vissza.

Csak kóvályogtam aznap, s a gyerekek 
nem értették mi van velem. Elmondtam 
nekik, hogy Misi meghalt, ezért vagyok 
szomorú. Mindenki sajnálta, aki 
ismerte, hisz csak 34 éves volt.

Laci bácsiról nem hallottam semmit 
egy ideje! Amióta elment tőlünk azon 
a nyári napon, egyszer láttam a korzón 
battyogni egy csíkos táskával. Arra 
gondoltam, biztos abban van minden 
vagyona. Messze volt, ahhoz hogy észre 
vegyen, így nem találkoztunk.

Október végén vendégünk érkezett 
Magyarországról, és néhány barátot 
meghívva, elmentünk egy étterembe, 
vacsorázni. Végre nem nekem kell 
főzni! Nagyon jó érzés az, amikor 
Magyarországról valaki csak azért jön 
el Ukrajnába, hogy meglátogasson. 
Ünnepeltünk! 

Fél kilenc tájékán telefonon hívtak, 
egy régi ismerősöm a városból, nem 
túl közeli. Először nem akartam 
felvenni, mert hát étteremben vagyok 
a barátaimmal, inkább holnap 
visszahívom. Az ismerős annyira kitartó 
volt, hogy kénytelen voltam felvenni és 
arrébb vonulni, hogy meghallgassam! 

Lesújtó híreket kaptam tőle! Elkezdte 
magyarázni, hogy van a városi parkban 
egy Laci bácsi nevű ember, ismerem? 
Hát persze, hogy ismerem.

A férjével fedezték fel, hogy a parkban 
éjszakázik és minden este visznek neki 
vacsorát. Nem tudják, hogyan lehetne 
rajta segíteni. Nem tudnánk valahogy 
szállást adni neki az imaháznál? Nagyon 
beteg a Laci bácsi, fel vannak dagadva a 
lábai, el sem tud mozdulni a helyéről. 

(Ezt az imaháznak való házat nemrég 
vettük a városban, nem ott volt, ahol 
laktunk.) Mondtam neki, hogy az sajnos 
építési terület, se kályha, se ágy nincs 
benne, de inkább, ha olyan nagyon 
beteg, hívja ki a mentőt, hogy vigyék be 
azonnal a kórházba! Fizetem a költségeit, 
csak vitesse be a mentővel. Nem, nem, 
mert Laci bácsi makacs, nem akar 
menni, mert neki már úgyis mindegy, 
úgyis meg fog halni - azt hajtogatta. 

Megegyeztünk, hogy másnap elmen-
nek és megbeszélik vele a dolgot. Hátha 
sikerül meggyőzni, hogy vonuljon 
kórházba. 

Epilógus
„És Isten “...letöröl minden könnyet 

a szemükről, és halál sem lesz többé, 
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom 
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” 
(Jelenések 21:3-4)

Ezt a fejezetet nagyon nehezemre 
esett megírni. Többször is neki kellett 
rugaszkodnom, mire megtaláltam a 
szavakat. Szeretnék én még sok-sok 
fejezetben beszélni nektek Laci bácsiról 
meg Misiről, hogy az életük szépen 
alakult és minden rendbe jött. Hogy Misi 
végül bemerítkezett és meg is műtötték 
a szívét. Majd talált magának egy szép 
fiatal lányt, aki megbecsülte és boldogan 
élnek! Laci bácsi meg megkapta végül 
a nyugdíját, és kibékült a családjával. 
Az unokái és szerettei körében tölti az 
idős kora mindennapjait. Szerettem 
volna mindezeket elmesélni, de sajnos 
nem így ér véget a történet. Ez most 
nem egy amerikai happy end! Bizonyos 
szempontból...

Sajnos misi műtétjére sosem került 
sor. Megkerestem a kórlapját, hogy 
helyesen írjam le nektek a diagnózisát: 
szívbillentyű cserére lett volna sürgősen 
szüksége. Az életmódja és a nem 
megfelelő táplálkozás következtében 
nagyon legyengült a szervezete. A 
haverjai nem vették komolyan ezt a 
tényt, és gondolom nem is figyeltek oda 
a szükségeire. Utolsó információnk az 
volt, hogy Budapesten vár arra, hogy 
megműtsék. Aztán mégis haza került, 
és itthon kezelték egy darabig. A fiúk 
meglátogatták, épp a Bibliát olvasta, 
amikor beléptek. Örült nekik, tudtak 
beszélgetni vele “dolgokról”. Utána a 
barátjával tartotta a kapcsolatot, aki 
látogatta is őt, helyreállt a kapcsolatuk.

2019. március 9-én volt, amikor is Misi 
felhívta a barátját, hogy menjen be hozzá 
a kórházba, mert megint bent fekszik. Mi 
épp Krasznán voltunk. Nagyon gyenge 
volt, szinte beszélni sem volt ereje, nem 
is bírt felállni. Csak nem akart egyedül 
lenni. A barátja a mennyországról 
beszélt neki, hogy milyen lesz az, 
amikor majd az Úrral leszünk, és nem 
lesz többé semmi fájdalom. Ahogy a 
mennyről beszélt neki, Misi becsukta 
a szemét és békében elaludt. Örökre! 

Hiszem, hogy az Úr kegyelmébe 
fogadta az utolsó napokban, mert 
ő nem veti el a megtérő bűnöst. A 

Az étvágyam elment, csak arra tudtam 
gondolni, hogy míg én itt vacsorázgatok, 
ő kint fekszik a hidegben, betegen. 
De hát miért nem keresett minket 
hamarabb, hogy segítsünk? Most kész 
lettem volna azonnal befogadni! Igaz, 
már több mint két éve volt, hogy nálunk 
kért menedéket. Azonban előbb meg 
kell őt gyógyítani! 

Másnap kaptuk a hírt, hogy Feri tata 
elköltözött az Úrhoz! Csomagoltunk és 
utaztunk Újkígyósra. 

Laci bácsi sorsa kiment a fejemből, 
de most így visszatekintve látom, hogy 
Isten nem rám bízta. Úgy intézte, hogy 
máshol legyen dolgom.

Október 29-én reggel üzent az 
ismerősöm: Laci bácsi meghalt. Reggel, 
amikor mentek megbeszélni a dolgot, 
már nem volt ott sem ő, sem a lomja! 
Olyan beteg volt, hogy egyedül sehova 
nem tudott elmenni, de mindenért hálás 
volt, amit vittek neki. Isten áldását 
kívánta rájuk jóságukért. Nem bírta 
tovább a szervezete, és feladta a harcot. 
Talán 66 éves lehetett.

Október 30-án temettük Feri tatát is.

Azóta is sokszor gondolok rájuk, hogy 
mindennek rendelt ideje van! Csak egy 
bizonyos időre kapunk embereket az 
életünkbe. Isten formál általuk, csiszolja 
az életünket, s aztán utunkra enged, 
figyeli, hogy mit kezdünk a tanultakkal. 
Szeretném hinni, hogy Laci bácsi is az 
Úrnál van, és remélem, hogy találkozni 
fogunk! Szomorú dolog egy embernek 
így elmenni! Egyedül, hogy senki nincs 
vele. Valaki azt mondta róla miután 
meghalt, hogy ő választotta ezt az életet, 
nem lehetett rajta segíteni. Nem tudom 
mi az igazság, csak reménykedni tudok 
abban, hogy én mindent megtettem, 
ami rajtam múlott! Sokszor gondolok 
arra, hogy azonnal oda kellett volna 
mennem, hogy segítsek rajta. Kihívni a 
mentőket, hogy bevigyék a kórházba. A 
temetésén nem voltunk itthon, talán az 
állam temette el.

Szóval így ér véget ez a történet. A mi 
szemszögünkből nem “happy end”, de 
az övékéből igen.

Szerettem volna nektek elmondani 
mindezt. Élt két ember, akiket nem 
akarok elfelejteni, akikkel várom a 
találkozást a mennyben! Lehet, hogy 
nem voltak tökéletesek (egyikünk sem 
az), de van egy tökéletes Mennyei Atyjuk, 
aki befogadta őket a tökéletes mennyei 
otthonába! Mi meg itt maradtunk, mert 
velünk még dolga van!

Isten áldjon benneteket!
                      Szeretettel, Lona

(9)



ÜZENET A MESSZESÉGBE
Vészterhes történelmi viharok
Kavargó örvénylése tépte ki
S vetette át a zúgó óceánon
Az életre ítélt kis csemetét...
És megfogant!
Mélyre bocsátva serény gyökérzetét,
Nőtt és terjeszkedett - az új hazában.
Eleven hajtások támadtak belőle
S lettek virágzó gyülekezetek.
Áldassék Isten szent neve.
Hisz egy az Úr, ki mindnyájunknak 

      Atyja,
És egy a hit, közös kincsünk e földön.
Keresztségünk is egy, mert elmerültünk
- Megváltónk példájára - parancsára.
Meghalt óemberünk és újjá lettünk.
Áldassék szent neve, hogy adta nékünk
A „háromsághoz” - szinte ráadásul -
Negyedikként a szép magyar beszédet,
Közös nyelvünket. Általa maradtunk
Egy nép, éljünk bár más-más 

       kontinensen.
Maradjatok hűek továbbra is, testvéreim,
Hűek halálig: Istenhez, hazához;
A megváltottak drága közösségét
Föl nem cserélve soha semmi másra.
A messzeségből üzenem tinéktek:
Az imádságok erős köteléke
Kapcsolja egybe szikrázó szívünket.
Közös szolgálatunkra szálljon áldás
Istentől ma és mindörökké. Ámen!

                    Gerzsenyi Sándor (1999)
A vers a clevelandiak 100 éves  

jubileumára készült,

eVanGÉliUmi HírnÖk
2022. február 12. oldal

pihenni, beszélgetni, ünnepelni, de 
a szeretet mást sugallt, és Ő ennek a 
csendes hangnak engedett. 

Nap mint nap, mi is találkozunk olyan 
helyzetekkel, amelyek nem feltétlenül 
ránk tartoznak. Miközben a magunk 
dolgával törődünk elsősorban, és a 
saját terheinket hordjuk, figyeljünk 
arra a belső szelíd hangra, amely 
adott esetekben a második mérföld 
megtételére is bátorít. Jutalmunkként 
megtapasztalhatjuk majd ezeken az 
utakon, hogy előttünk járt, vagy éppen 
mellettünk halad Mesterünk, Jézus 
Krisztus. 
                               Püsök Dániel

FELVÁLLALNI  MÁSOK 
BaJáT (János 2,1-12)

"Fáradtak vagyunk. Fáradt embe-
rek. Fáradt generáció. Egy fáradt 
társadalom. Versenyezünk. Szaladunk. 
A munkahetek olyan lassan múlnak, mint 
a tél az északi sarkon. A hétfő reggelek 
már vasárnap este beköszöntenek. 
Tennivalóink hosszú listájától megnyúlt 
arccal vontatjuk magunkat a hosszú 
sorokon és a hosszú órákon át. A 
csecsebecsék, amiket meg kell vennünk, 
az emberek, akiknek megpróbálunk 
kedvében járni. Füvet vágni, gazt kihúzni, 
fogat tisztítani, pelenkát cserélni.  A 
szőnyeg, a gyermekek, a kanári madár 
- mindenre nekünk kell odafigyelni. Az 
állam több adót szeretne. A gyermekek 
több játékot. A főnökünk több órát. Az 
iskola több önkéntest. A házastárs több 
figyelmet. A szülők több látogatást. 
És végül a gyülekezet, ó, említettem a 
gyülekezetet? Szolgálj többet. Imádkozz 
többet. Látogasd többet a gyülekezetet. 
Fogadj több vendéget. Olvass többet…” 
(Max Lucado, Kegyelem).

Amennyiben elméleti síkon egyet 
értünk Max Lucadónak a fenti idézetben 

kifejtett látásmódjával, és a gyakorlatban 
is érezzük a megszámlálhatatlan 
sürgős dolgaink okozta kimerültséget, 
embertelenül nehéz lehet felvállalni 
olyan extra terheket és feladatokat, 
amelyek közvetlenül nem a mi bajunk. 

A János evangéliumának második 
részében, a kánai menyegzőről szóló 
történetben egy olyan helyzetben 
látjuk Jézust, amihez hasonlót nem 
szívesen választanánk magunknak. Bár 
vendégként volt az esküvőn, és nem 
rá tartozott az ott felmerülő komoly 
probléma - ahogy mondja is Máriának 
- mégis azonosul a szervezők gondjával 
és segít rajtuk. Könnyebb lett volna 


