
Első lépésben vizsgáljuk meg, 
hogy mi köze van a részegségnek a 

Lélekkel való betöltekezéshez?
Mi emberek befolyásolható lények 

vagyunk. Személyek, tárgyak, eszmék, 
mind képesek hatással lenni ránk. 
Ezek közül egyesek jó irányba terelnek 
bennünket, mások kimozdítanak 
a kiegyensúlyozott, vagy helyes 
viselkedésünkből. 

Alap Igénk szembeállítja a bort, 
mint egy negatív, részegséget okozó 
szert, a Szentlélekkel, Akinek jelenléte 
egy személy életében a legjobb hatást 
eredményezi. 

A részegség egykorú az emberiséggel. 
A Bibliában Mózes első könyvének 
9. részében van az első beszámoló 
ezzel kapcsolatban. Az özönvízből 
megmenekült Noé esetével találkozunk 
ott, aki borívás következtében 
megrészegedett, és magából kivetkőzve 
szégyent hozott magára, és átkot egyik 
fiára. 

Noé után a Bibliában még sok 
személyes példa, vagy intő tanítás van, 
ami a részegség káros hatására hívja fel 
az olvasók figyelmét. Amíg a borívás 
nincs egyértelműen tiltva a Bibliában, 
addig a részegséget bűnnek nevezi Isten 
Szava, aminek ereje van arra, hogy 
kizárjon embereket Isten országából 
(Gal. 5,21 / 1Kor. 6,10).

Természetesen, nem csak a bor 
képes megrészegíteni embereket. 
Kaint az irigység uralta le, Sault a 
hatalomvágy. Dávidot a szexuális 
vágy tette mámorossá, Hámánt pedig 
a gyűlölet. Júdást a pénz szeretete 
részegítette meg, Anániást és Szafirát 
pedig a nagyravágyásból fakadó 
képmutatás. Mindegyik példa arról 
beszél, hogy a részegség, függetlenül, 
hogy mi volt az okozója, nagyon káros 
következményeket hozott az érintett 
személyek, valamint környezetük 
életébe. 

Ettől a káros állapottól óvja Pál 
apostol az efézusi gyülekezet tagjait, 
közvetetten pedig mindazokat, akiknek 
fontos a Biblia tanítása. 

Számomra egyértelmű, hogy Pál 
nem a részegség két különböző fajtáját 
állítja itt szembe egymással. Nem azt 
mondja, hogy a bortól való részegség 
rossz, de a másik alternatíva, ha 
valaki a Szentlélektől mámorosodik 
meg, kívánatos. A keresztyénségben 
lehet hallani olyan téves tanításokat, 
amelyek megkísérlik megmagyarázni 
a hívők zűrzavaros, olykor állatias 
viselkedését, és arra hivatkoznak, hogy 
ezek a Lélektől részegedtek meg. Ilyet 
nem tanít a biblia! Ez tévtanítás! A 
részegség és a Szentlélek emberekre 
gyakorolt hatása között nem szabad 
egyenlőség jelet tenni. A kettőnek 
egymáshoz semmi köze, ugyanis a 
bortól megrészegedett ember kivetkőzik 
önmagából, állati szintre süllyed, 
eltompul agyának legmagasabb színtű 
központja, ahogy Dr. Martin Loyd-Jones 
írja, ellenben a Lélekkel átitatott ember 
visszanyeri az uralmat a teste fölött, 
amit a bűnbeeséssel elvesztettünk; 
felemelkedik egy olyan szintre, ahova a 
Szentlélek nélkül soha nem tudott volna 
feljutni.

A TARTALOMBÓL
English section - page 8. Youth 
   Conference in Detroit
Célgyűjtés: Belényesi imaház
Elnöki igehirdetés a közgyűlésen
5 Ige a hálaadásról
Detroiti Ifjúsági - beszámolók
Cserepka János életéből (8)
Jacob Magdalena, Varga Mária +
Elíhú beszédei (6) befejező rész

folytatás a 3. oldalon

ÁLdÁSod gAzdAg 
foLyóit

Áldásod gazdag folyóit
Áraszd e világra szét! 
Jöjjön a béke e földre, 
Öntözd a szívek rögét!

Refrén:
Adj áldást bőven, 
Amint ígéri Igéd, 
Hiszen egy cseppje is üdvös, 
Küldd Lelked bő özönét! 

Áldásod gazdag folyóit 
Küldd le, ó, még ma nekünk! 
Most, hogy elepedve kérünk, 
Kész befogadni szívünk. Refr.

Áldásod gazdag folyói 
Zúgnak a távolban már. 
Jöjj le a bűnös szívekre, 
Jöjj le, te, mennyei ár! Refr. 
                            (HH 89)

LÉLEKKEL tELJES ÉLEt
„Ne részegeskedjetek, mert a borral 

léhaság jár együtt, hanem teljetek meg 
Lélekkel.”  – Efézus 5,18

Hívő életünk legfőbb célja kell 
legyen, hogy Istennel való szoros 
és örömteli közösségben éljük a 
mindennapjainkat. Ezt vesztettük el az 
Éden-kertben a bűnbeeséskor, és ennek 
hiányában keresendő minden rossz, ami 
világunkat jellemzi. Ősellenségünk 
az első bűnesethez hasonlóan ma is 
megpróbálja testi kívánságainkat rossz 
irányba terelni azzal a céllal, hogy 
éket verjen közénk és Teremtőnk közé. 
Ennek tudatában inti Pál apostol az 
efézusi hívőket arra, hogy álljanak ellen 
az ördög mesterkedéseinek, és éljenek 
józan életet, ami alapfeltétele annak, 
hogy valakit Isten betölthessen az Ő 
Szentlelkével.  

Alapigénk mély és fontos üzenetét 
három kérdés szemszögéből szeretném 
kifejteni. 

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

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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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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BELÉNyESi  iMAHÁz-
ÉPÍtÉS

Szeretettel ajánljuk szövetségünk test-
vérisége és kedves olvasóink figyelmébe 
a belényesi gyülekezet építkezését. Az 
adományokat a szövetség pénztárosához 
küldhetjük. Címe ezen az oldalon.  

Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntünk benneteket az 

Úr Jézus nevében! 
Röviden szeretnénk beszámolni gyüle-

kezetünk imaház építési tervéről és 
ennek érdekében hozott lépéseinkről. 

A belényesi gyülekezet testvériségének 
régi vágya egy új imaház építése, de 
mind-ezidáig nem sikerült tervüket 
megvalósítani. Kb. 20 éve megegyezésre 
is jutottak egy ház megvásárlásáról, de 
az eladó visszalépett és másnak adta el 
a házat.  

A jelenlegi testvériség három évvel 
ezelőtt döntött úgy, hogy - ha Isten 
megsegít - építkezésbe kezdünk. Több 
megfontolásból tettük ezt. Missziós 
szempont: Az imaházunk el van rejtve 
a többi házak között, nehezen találnak 
meg minket az érdeklődők. Utcafronton 
egy szűk bejárati ajtónk van, és csak 
egy hosszú és keskeny folyosón lehet az 
imaházba bejutni. 

Egy másik szempont az volt, hogy a 
meglévő imaházunk nagy felújításra 
szorulna. Szükség lenne egy központi 
fűtés beszerelésére, mert a termeinket 
jelenleg régi kályhákkal fűtjük. A 
villanyhálózatot is teljesen ki kellene 
cserélni, valamint a nyílászárókat is. A 
falak újra festése is várat magára és a 
régi, kényelmetlen padokat is jó lenne 
székekre lecserélni.

Miután gyülekezetileg az építkezés 
mellett döntöttünk, elkezdtünk pénzt 
gyűjteni erre a célra. Eldöntöttük, 
hogy gyülekezetünk összbevételének 
20%-át félre tesszük egy építkezési 
alapba, amibe ezen felül is fogadtunk 
el céladakozásokat egyénektől és 
közösségektől. Az erdélyi magyar 
baptista gyülekezetek szövetségétől is 
kértünk támogatást, aminek vezetői 
céladakozást hirdettek meg folyó 
év húsvétján a gyülekezetekben az 
építkezésünk megsegítésére. 

A fenti forrásokból összegyűlt 
annyi pénz, hogy hosszú keresgélés 
után, a nyár végén megvehettünk egy 
központi helyen található, tervünknek 
jól megfelelő épületet 62500 euró 
értékben. Bár a teljes vételárat nem 
tudtuk kifizetni, az eladók elfogadták, 

hogy két részben fizessük ki az összeget. 
Eddig már megadtunk 40 ezer eurót 
és a hátra maradt összeget ez év 
decemberében kell majd megtérítenünk. 
Isten vezetését láttuk abban is, hogy az 
eladók megértők, istenfélők voltak, és 
elfogadták ajánlatunkat. Hiszünk abban, 
hogy Isten segítségével a hátra maradt 
összeget is meg tudjuk adni nekik az év 
végéig. 

Jelenleg az építkezési engedélyek 
megszerzésén fáradozunk. A romániai 
törvények szerint minden szomszéd be-
leegyezését kell adja, hogy az engedé-
lyeket megkaphassuk. Eddig egy kivé-
telével  minden szomszéd beleegyezését 
adta. Egy román ortodox vallású szom-
széd felé le kell választanunk egy részt 
a telkünkből, hogy ne legyen az imaház 
épülete vele tőszomszédságban. 

Reméljük, hogy tavaszra meglesznek 
az engedélyek és elkezdhetjük az 
építkezést. Kérjük a testvéreket, imád-
kozzanak értünk, és amennyiben Isten 
szívükre helyezi imaházépítésünket, 
támogassanak minket adományukkal, 
amit előre is hálásan köszönünk. 

A belényesi magyar baptista gyüleke-
zet nevében, 

                 Szűcs Sándor lelkipásztor

A  HÁLAAdóNAPi  CÉLgyŰJtÉSÜNK  ELÉ

American Hungarian Baptist 
Convention of North America, inc. 

Circle of friends donations received  
January 2022. through october 2022.
BARÁti KÖRi AdAKozÁSoK

Gizella Toth, Venice, FL. $50; Ruth 
Cziraky, Cocoa, FL. $60; Hungarian 
Christian Mission, Kelowna, CAN. $200; 
Arpad Miko, Garden City, MI. $10; Robert 
Boda, Seven Hills, OH. $50; Zsigmond 
Balla, Brea, CA. $200; Barnabas J. Halo, 
Charlotte, NC. $25; Bela Fur, Southgate, 
MI. $100; Tibi Miko, Clinton Twp. MI. 
$100; Geza Herjeczki, Lincoln Park, MI. 
$100; Alexander Torma, Venice, fL. $100; 
Kornel Gerstner, forest, VA. $200. 

            total:                $1195.00
Thank you for your faithful support

Jozsef Kovacs Treasurer
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Mondd el azt, amit az Úr 
a szívedre helyezett...

A kánaáni szövegeink egyike, amit 
talán a leggyakrabban használunk az 
istentiszteleteinken, ez: Gyere, mondd 
el azt, amit az Úr a szívedre helyezett! 

Pár évvel ezelőtt történt, hogy egy fiatal 
aki a világból tért meg, oda jött hozzám 
és megkérdezte: miért mondjátok ti azt, 
hogy mondja el valaki, amit az Úr a 
szívére helyezett? Egyáltalán, mit jelent 
ez? 

Olyan váratlan volt a kérdés, hogy 
csak hebegtem-habogtam valamit. Majd 
amikor a csendességemben volt időm 
végig gondolni, összeállt a válasz is.

A bibliában sehol nem találjuk 
ezt a kifejezést. Mi hívők kaptuk fel 
valahonnan mert jól hangzik... de ha 
őszinték akarunk lenni, akkora közhelyes 
szófordulattá vált, hogy na csak.

Mostanában Nehémiás könyvével 
foglalkozunk. Nehémiás, a perzsa 
király pohárnoka, ma a CIA elnökének 
neveznénk, leül elbeszélgetni az őt 
meglátogató jeruzsálemi rokonaival. 
Kérdezősködik. Hogy vannak a rokonok, 
a nép, a gyülekezet, a város? Rossz 
híreket hall. A várfalak romokban, a 
városkapuk felperzselve, a nép szanaszét, 
mint a pásztor nélküli nyáj.

A rosszhír hozóknak ez csak egy 
beszélgetés volt. Nehémiásnak onnantól 
kezdve álmatlan éjszakákat, kisírt 
szemeket, böjtölést, bűnbánatot és 
tervezgetést jelentett az a beszélgetés.

Mi történt?
Amikor Isten elhatározza, hogy 

helyreállít valamit ami tönkrement, 
akkor megosztja a saját bánatát, szíve 
fájdalmát valakivel, aki érdeklődik, 
kérdezősködik. Isten szívének az ügye 
így helyeződik át egy ember szívére. 

Isten megtalálta Nehémiást, és átadta 
neki azt, ami Istennek már régóta fájt. 
Amikor Isten átad egy halandónak egy 
látást, egy terhet – azt mindig olyan 
nehéz feldolgozni, mint amilyen nehéz 
volt Nehémiásnak.  

A Fiú Isten az Atya kebeléről állt 
fel, levetette a dicsőségét és emberré 
lett, hogy azt a mentő szeretetet, ami 
az Isten szívén volt az ember iránt 
öröktől fogva, átvegye a saját szívére, és 
elhozza közénk. A fiú által tudtuk meg, 
hogy mi nyomja az Isten szívét? A mi 
megmentésünk!

                              Lukács János

Az, hogy Pál apostol mégis egy 
bibliaversben említi a részegséget és a 
Szentlélekkel való betöltekezést, azzal 
magyarázható, hogy éles ellentétet akar 
húzni a kettő között. Meggyőződése 
szerint a kettő kizárja egymást, ezért a 
Lélekkel teljes életre kívánva buzdítani 
követőit, felszólítja őket a részegségtől 
való tartózkodásra. 

Másodsorban tisztázzuk le:  
kinek szól ez az intés?

A rövid válasz az, hogy minden 
hívő embernek. Nem lehet szent, Isten 
akarata szerinti életet élni önerőből, a 
Szentlelket mellőzve. A Róma 8,14-ben 
Pál apostol egyértelműen leírja, hogy 
csak azok lehetnek Isten gyermekei, akik 
életében jelen van az Ő Lelke, és akik 
általa vannak vezetve. Ebből eredően 
Jézus tanítványainak folyamatosan 
törekedniük kell arra, hogy a Szentlélek 
egyre nagyobb, lehetőleg teljes uralomra 
jusson az életükben.

A Biblia tanítása szerint a Szentlélek 
az evangélium meghallása, és az abban 
vetett hit után adatik Istentől a hívőknek 
(Efézus 1,13). Ezt a megtérésünkhöz 
kötődő egyszeri eseményt azonban egy 
életen át tartó, engedelmességen alapuló 
és önfeláldozással járó folyamat kell, 
hogy kövesse, amiben az Isten jóságát 
megízlelő, átélő ember egyre többet 
kíván Őbelőle. Természetesen, ez bűnös 
énünk feladásával jár. Csak azt a poharat 
lehet feltölteni, amelyik nincs tele!

Az apostolok és az első gyülekezet 
életében is látjuk, hogy pünkösdkor 
volt a kezdet, amikor mind megteltek 
Szentlélekkel, de különböző szolgálatok 
elvégzésekor újból és újból feltöltekeztek 
Isten Lelkével. Erre buzdítja Igénkben 
az apostol az efézusi hívőket, és erre kell 
ma is törekednie minden tanítványnak, 
aki Isten közelségében akarja élni 
az életét, és el akarja végezni azt a 
szolgálatot, amit Isten neki szánt. 

Találóan hangsúlyozza a fenti 
gondolatot az Egyszerű Fordítású 
Biblia: „Többé már ne részegeskedjetek, 
mert az megvadít, és bolondságra vezet! 
Ellenkezőleg, inkább a Szent Szellem 
töltsön be újra meg újra benneteket!”

Végül essen néhány szó arról is, hogy 
mit jelent Lélekkel megtelve lenni?
Nem könnyű megválaszolni ezt a 

kérdést, ugyanis egy lelki misztériumról 
van itt szó. John Stott teológus így 
fogalmazza ezt meg: „Nincs nagyobb 
titka a szentségnek, mint eltelni Ővele, 
akinek egész lénye és a neve is SZENT”! 

Számomra Charles Price lelkipásztor 
megfogalmazása áll legközelebb az 
igazsághoz, aki szerint „a Szentlélekkel 
betelve lenni azt jelenti, hogy az 
embernek a Szentlélek dominálja a 
személyiségét és a Szentlélek határozza 
meg cselekedeteit.”

Az újszövetség több keresztyénről 
is leírja, hogy Szentlélekkel teljesek 
voltak. Ezek között van István, az első 
vértanú, akire egyértelműen ráillik a 
fenti meghatározás. Azt olvashatjuk 
róla, hogy halála előtti percekben 
is annyira telve volt Szentlélekkel 
(ApCsel 8,55), annyira látható volt 
személyiségén a Lélek dominálása, 
hogy - Jézushoz hasonlóan - imádkozott 
az őt meggyilkoló tömegért. 

Szentlélekkel telve lenni tehát azt 
jelenti, hogy nem az óemberünk, nem 
a testünk, nem a korszellem, nem az 
alkohol, nem környezetünk uralja 
immár személyiségünket, hanem isten 
Élő Lelke. Azt jelenti, hogy ha életünket 
vizsgálják, megláthatják annak ágain a 
Lélek gyümölcsét. Megláthatják, hogy 
gyűlölet helyett a szeretet, keserűség 
helyett az öröm, háborúság helyett 
a békesség, türelmetlenség helyett a 
türelem, morcosság helyett a szívesség, 
rosszaság helyett a jóság, hűtlenség 
helyett a hűség, büszkeség helyett a 
szelídség, féktelenség helyett pedig az 
önmegtartóztatás uralja életünket. 

Az is igaz azonban, hogy a Szentélek 
nemcsak belső világunkat formálja 
át, hanem aki Lélekkel teljes, annak 
cselekedeteit is Ő irányítja. Ilyen 
értelemben tehát, ennek az Igének 
van egy nagyon gyakorlati üzenete is. 
Rávilágit arra, hogy a hitünket nem 
választhatjuk el cselekedeteinktől. 
Nem lehetünk szentek vasárnap és 
gonoszságot cselekvők hétfőn. Isten az 
egész lényünket akarja, és ezt csak a 
Lélek által tudjuk odaengedni neki. 

Befejezésül szeretnék idézni egy 
verset az Apostolok Cselekedeteiből: 
„Amint könyörögtek, megrendült az 
a hely, ahol együtt voltak, megteltek 
mindnyájan Szentlélekkel, és bátran 
hirdették az Isten Igéjét.” (4,31). 
Ez az Ige azt illusztrálja, sok más 
bibliaverssel együtt, hogy az első 
gyülekezet életében a Szentlélekkel való 
betöltekezés közvetlen következménye 
az evangélium hirdetése volt. Kívánom, 
hogy szövetségünk gyülekezeteiben is 
legyen egyre több Szentlélekkel teljes 
hívő, akik maximális józansággal élik 
életüket ebben a mámoros világban, 
és bátran hirdetik a Jézusról szóló 
evangéliumot mindenkinek! 

                              Püsök Dániel
(A közgyűlésen elhangzott elnöki 

igehirdetés írásos változata.)

LÉLEKKEL tELJES ÉLEt
folytatás az 1. oldalról
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Ha azt mondanám, hogy a hálaadás 
időszakában vagyunk, nem fogalmaznék 
helyesen, hiszen nincs olyan pillanat 
az életünkben, amikor a hálaadás 
nem lenne időszerű. Ezzel nem azt 
szeretném mondani, hogy nem lehetnek 
olyan megtapasztalások és alkalmak 
életünkben, amikor úgy érezzük, hogy 
csordultig van a hálaadás pohara. Az 
ilyen alkalmak elősegítése az alábbi igék 
és magyarázatok célja. 

I. Áldjad, én lelkem, az Urat, és egész 
bensőm az Ő szent nevét. Áldjad, én 
lelkem, az Urat, és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményiről. Zsolt 103: 1-2

Isten legfontosabb jótéteményeit veszi 
számba a zsoltáríró. Áldja Istent, mert 
megbocsájtja a bűnt, meggyógyítja 
a beteget, megváltja a halandókat, 
megeleveníti a megfáradtakat és 
megkoronázza fiait. Milyen nagy 
kegyelem, hogy a bűn miatt halálra 
ítélteket megváltja. De Ő nemcsak a 
bűn, a halál köteleiből ad szabadulást. 
Jézus Krisztus azért halt meg és támadt 
fel, hogy Isten fiúi méltóságot adjon és 
a dicsőségben, az élet koronáját tegye a 
benne hívők fejére.  

Vegyük számba, emlékezzünk 
Isten jótéteményeire. A zsoltár egyik 
különlegessége, hogy nincs benne 
kérés vagy negatív megtapasztalásra 
való utalás. Spurgeon mondta, 
ha számba vennénk Isten minden 
jótéteményét, soha nem lenne idők a 
panaszra és zúgolódásra. A hálaadás 
nem természetünk, ezért biztassuk 
önmagunkat, beszélgessünk a saját 
lelkünkkel (ez nem betegség, inkább a jó 
lelkiállapot jele). Másokat is bátorítsunk 
Isten magasztalására (20-22v).  

II. Mivel fizessek az Úrnak, minden 
hozzám való jótéteményért? Zsolt 116:12

Miközben tudjuk, hogy őt nem lehet 
kifizetni, hiszen minden az övé, jót tesz 
nekünk, ha érezzük adósságunkat, Isten 
pedig örömmel fogadja, ha megpróbáljuk 
törleszteni a számlákat. 

Amikor fizetésről van szó, leggyakrab-
ban pénzre, anyagiakra gondolunk. 
Azonban most a 116. zsoltár alapján más 
fizető értékeket szeretnék említeni. Mivel 
fizethetünk? Szeretetünkkel (1v). Az 
Úr mindenekelőtt ezt várja (Hós 6: 6). 
Ez az első parancsolat. Feltámadás után 
Jézus ezt kérte Pétertől.  Ha valóban 
hálásak vagyunk, mondjuk az énekíróval: 
Szeretlek Uram, hálám szívemből 

kimondhatatlan, egyfelől azért, mert 
lénye megfogalmazhatatlan. Jézus 
Krisztus több és dicsőségesebb, mint 
a legszebb zene, vers, vagy festmény, 
amelyet a művészek legnagyobbjai 
valaha létrehoztak. Ő Isten dicsőségének 
visszatükröződése és az ő valóságának 
képmása, akit mindennek örökösévé 
tett, aki által a világot is teremtette (zsid 
1:2-3a). Másfelől, az ajándékban rejtett 
kegyelem és áldás kimondhatatlan. 
Ő fenntartója és gondviselője is 
a teremtett világnak (zsid 1:3b). 
Eledelünk, levegőnk, világosságunk 
és minden, ami az élet fenntartásához 
szükséges ezen a földön, azért van, 
mert tőle kapjuk. Bűneink bocsánata, 
az Isten fiúi méltóság, e földön minden 
boldog pillanat és a dicsőséges örök 
élet, e kimondhatatlan ajándék által 
lehet a miénk. Ha valóban Isten 
ajándékának tartjuk Jézus Krisztust, 
hálánk kifejezéséül fogadjuk szívünkbe, 
higgyünk benne, szeressük, imádjuk őt 
és engedelmeskedjünk neki! 

V. Ezért mondom neked: neki sok 
bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon 
szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik 
meg, kevésbé szeret. Luk 7:47

Köszönöm, hogy szerethetlek
Csodálom nagy szereteted, Uram!
Nem vagyok szeretetedre méltó.  
Nagy örökségemet elpazaroltam, 
Olyan sok még a megbánnivaló. 
Köszönöm, hogy közeledbe fogadsz, 
Hogy így, rongyosan, átölelhetlek.
Hogy ujjamra ragyogó gyűrűt adsz, 
Uram, köszönöm, hogy szerethetlek! 
Boldog vagyok, mint az a szerelmes, 
Kit szerelmese szívére ölel, 
Érezteti, hogy számára kedves, 
S dédelgeti igaz szeretettel. 
Megpihenek szerető szíveden, 
Mint anyja ölén a félénk gyermek. 
Szerelmed méznél édesebb nekem, 
Uram, köszönöm, hogy szerethetlek! 
Kegyelemre szoruló bűnösként, 
Mint árva, szeretetedre vágyom.
S arra, hogy szeretetem áldozatként 
Szüntelenül égjen oltárodon. 
Szívem féltett nárdus szelencéjét, 
Odaverem most a durva kőnek,
Áradjon az illata szerteszét! 
Uram, köszönöm, hogy szerethetlek!

Gergely
  István

fakad… Engedelmességünkkel (9v).  
Ha hálásak akarunk lenni, legyünk 
engedelmesek az Úrnak; az ilyen 
magatartás több mint az áldozat (1Sám 
15:22). Bizalmunkkal (10v). Az Isten 
iránti bizalom is lehet a hálaadás jele. 
Amikor imádságainkban kifejezzük 
azt, hogy elég hatalmasnak és erősnek 
tartjuk ígéreteinek betartására, amikor 
a bajban nem máshoz, hanem felé 
fordulunk, megtiszteljük az Urat és 
dicsőséget szerzünk neki. 

III. …és az Istennek békessége ural-
kodjék a ti szívetekben, amelyre el is 
hívattatok egy testben; és háládatosak 
legyetek. A Krisztusnak beszéde 
lakozzék ti bennetek gazdagon, minden 
bölcsességben; tanítván és intvén 
egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, 
lelki énekekkel, hálával zengedezvén 
a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, 
amit csak cselekesztek szóval vagy 
tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében 
cselekedjetek, hálát adván az Istennek 
és Atyának Ő általa. Kol 3: 15-17

A keresztyén hálaadás dinamikáját 
írja le Pál apostol ezekben a versekben. 
A hálaadó élethez hálás szívre, szájra 
és kezekre van szükség. A hálaadó élet 
a szívben kezdődik. Természetünknél 
fogva a szívünk hálátlan és elégedetlen, 
ezért szükség van arra, hogy Isten új 
szívet adjon, amelyben szeretet, jóság, 
könyörület megbocsájtó készség, alázat, 
békesség… (12v) lakozik. Tudunk-e 
szeretni, megbocsájtani? Békességet 
áraszt-e megjelenésünk. Igazán akkor 
mondhatjuk, hogy hálásak vagyunk, 
ha ezek a jellemvonások láthatóak az 
életünkben. Valakinek hálás voltát 
a beszéde is elárulja. Aki mindig 
elégedetlen, zúgolódik, panaszkodik 
valamiért vagy valakire, nagyon 
hamar elárulja, hogy hálátlan. A hálás 
ember gyakran használja a köszönöm 
kifejezést embertársai felé, és még 
gyakrabban mond köszönetet Istennek 
sokféle jótéteményeiért. Aki igazán 
hálás, annak a keze kész a jótéteményre. 
Mindent a Jézus nevében cselekszik 
(17v). Ha nélkülözőket lát segítségükre 
siet, mint az irgalmas szamaritánus. 
De Isten országa ügyében is megnyitja 
kezét. Nem ez a legfontosabb része a 
hálaadásnak, de sok esetben ez mutatja 
meg leginkább mennyire őszinte a 
hálaadásunk. 

IV. Az Istennek pedig legyen hála az ő 
kimondhatatlan ajándékáért. 2Kor 9: 15

Bár nem nevezi meg, mindenki tudja, 
hogy a kimondhatatlan ajándék kifejezés 
Jézus Krisztusra utal. 

Isten őt ajándékozta a világnak, hogy 
benne és általa váltsa meg a bűnös 
embert. Ennek az ajándéknak értéke 

     A HÁLAAdÁSRóL
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ellátás folyamatos lehessen, s ne 
vigyék tovább a fertőzést. Segítséget 
kértek a fővárosból a közegészségi 
hivataltól, s a világszervezet (WHO) 
is intézkedett. Nagyra értékelték 
felismerésüket, munkájukat a járvány 
megakadályozásában. Gigantikus 
munkát jelentett a közel hetven beteg 
háromnapos intenzív ellátása ilyen 
körülmények között. Megnyugtató 
volt viszont a nép bizalma feléjük, és a 
klinika iránt. 

Margitka egyre jobban érezte, 
hogy munkatársakra van szüksége. 
Legalább három ápolónő kellene, 
hogy a huszonnégy órás szolgálatot 
el tudják látni. János, mint jó 
emberismerő, tanácsolta feleségének, 
hogy próbálkozzon a kis kenyérhordó 
lánnyal. Hozta a kisebb húgát is, és még 
két lánnyal indult a képzés. A probléma 
ott kezdődött, hogy volt, aki a betűket 
is alig ismerte... Szóval, nagyon az 
alapokról kellett indulni. 

A tananyagot Kaliforniából egy 
nővérképző magániskolától kapták, 
oda írták a vizsgáikat és onnan kapták 
a diplomájukat is. Nagyon fontos volt, 
hogy a nép közül valók legyenek, így 
közvetlenebb lett a kapcsolatteremtés. 
Délelőtt a gyakorlati, délután elméleti 
képzést kaptak. Szinte otthonukká vált 
a klinika. A családi áhítatokat is együtt 
tartották. Hamarosan egyik leányka 
átadta életét Jézusnak. Csak a főzést 
nem merte rájuk bízni Margitka, ez 
kényes terület. 

Harmadik kint-létükkor, évek múlva 
találkozott egyik növendékével, aki 
újságolta, hogy Cochabamba egyik 
előkelő kórházában dolgozik. 

– Hogy kerültél oda? – kérdezte. 
– Azt mondták, ha a „gringo” tanított, 

akkor megfelelsz. Margitkát hívták 
gringónak. Lehet, elméletileg kevésbé 
voltak képzettek, de gyakorlatban 
kiválóak voltak. 

János szeretett kertészkedni. Itthonról 
is kért magvakat. Boriskától, a nővérétől 
borítékban kapott kalocsai paprika 
magvakkal, többévi kísérletezés 
után sikeresen termesztette a magyar 
paprikát. A kórház élelmezését próbálta 
megkönnyíteni. Egy alkalommal 
rizsültetvénynek készítette elő a talajt. 
Egy odvas fa mellől, amint az avart 
elkotorta, egy karvastagságú tarka 
köteget pillantott meg, ami a következő 
pillanatban felé mozdult. Hátrálása 
közben machetjével (bozótvágó) 
súlyosan megsebesítette a támadót. 
Látta, amint felé csapódó tátott szájában 

ViSSzA CHAPARÉRA 
1968 július második felében érkeztek 

vissza Chapáréra. Nyolc bádoghordós 
készlettel, s a megrendelt, munkájukat 
segítő eszközökkel, mint például 
vízmentes lappal és szúnyoghálóval 
ellátott függőágy, autójuk motorjáról 
működtetett áramfejlesztő, hogy az 
eldugott helyeken is tudjanak filmet 
vetíteni, világítani. Örömmel látták, 
hogy jól halad az útépítés. Hatalmas 
buldózerek dolgoznak, a nehezen 
átjárható folyókat helyenként több száz 
méteres hidak szelik át. A kórházi telek 
kétharmada is elveszett, bekebelezte az 
új út, így központibb helyen nagyobb 
lett a betegforgalmuk is. 

Latin-Amerikás karneváli fogadta-
tásban volt részük. A személyzet, 
munkatársak kitörő örömmel tapsoltak, 
nevettek, énekeltek, ölelték szeretett 
„Doktoritájukat és Juanjukat.” Két 
hűséges ebük sem tudott betelni velük. 
Hálát adtak a megtartó kegyelemért, 
amely hordozta őket, és az ittlévőket, s 
kérték a további vezettetést. 

A kórházat nem úgy találták, ahogy 
szerették volna. A megbízott orvos nem 
állt hivatása magaslatán, az alkoholt 
sem vetette meg, így sok mindent 
elhanyagolt. A gyülekezetekben 
viszont szépen haladt a munka, az ifjú 
pásztor lelkesen munkálkodott, így 
növekedtek, erősödtek. A kórházban lévő 
hiányosságokat, gondozatlanságokat 
hamar rendezték, új erővel vetették bele 
magukat a feladatokba. Fő feladatuknak 
a plántálást, új gyülekezetek megerő-
sítését tartották. 

Alig indult be a munka, új kihívásokkal 
kellett szembesülniük... Hadifoglyokkal 
építtették az utat, sok volt közöttük 
a legyengült, beteg ember. Az a hír 
járta, hogy annyi áldozatot követelt, 
ahány méter készült az útból. Egyik 
reggel nagy létszámú embercsoport 
várakozott vizsgálatra. fatönkökön, 
földön gubbasztottak, legtöbbjük 
vacogott a hidegrázástól, a meleg 
ellenére. Némelyek verejtékben úsztak, 
lázasak, levertek voltak, fejfájásról, 
izomfájdalmakról panaszkodtak. 
Margitka rögtön felismerte, a rettegett 
maláriával van dolguk, ami tíz év 
óta nem okozott különösebb gondot, 
de most robbanásszerű tömeges 
megbetegedésről van szó. 

– Jó Atyám! Légy segítségünkre! – 
fohászkodott –, hisz erőnket meghaladó 
ez a feladat. 

Rögtön megkezdték a gyógyszerelést, 
a betegeket marasztották, hogy az 

a méregfogakból opál szerű váladék 
ürül, s a combjától arasznyi távolságra 
hanyatlott a földre. A fejét összeroncsolva 
a kígyó még sokáig vonaglott. Mind ez 
a másodpercek töredéke alatt játszódott 
le. Dermedtségében csak egy mély hála 
sóhaj hagyta el ajkát: – Köszönöm Jó 
Atyám! 

Nem is tudott tovább dolgozni, egy 
rúdra tette a tetemet, s ballagott haza. 
Az az ének zsongott a szívében: 

„Az én Atyám gondot visel reám, 
megőriz Ő, nappal és éjszakán.” 

Több mint fél km-re volt a kórháztól, 
segítsége sem lett volna. Mikor a lányok 
meglátták, kiáltoztak: Bíbora, Bíbora! 
(kígyó) Margitka kétségbeesetten 
szaladt ki, 

– Édesapa, Édesapa! Mi történt, 
megmart? 

– Hát itt lennék, ha megmart volna? 
Beszámolójában később így tesz 

bizonyságot róla: ,,Akkor azt a 
bozótvágót nem én fogtam. Isten elküldte 
az Ő angyalait, hogy őrizzenek. Ilyen 
halálközeli élményem talán a budai 
bombázáskor volt utoljára.” 

A trópus másik veszedelmes kórja 
a sárgaláz. Időnként felüti a fejét, és a 
legjobban ellátott körzetekben is igen 
nagy halálozással jár. Vírus okozta 
fertőzés, amit leggyakrabban a majmok 
hordoznak, és a szúnyogok terjesztenek. 
A májat támadja meg, s vérzékenységgel, 
néhány napon belül kómával, majd 
halállal végződik. A védőoltás tíz évre 
védettséget jelent, de az őserdőkben 
lakók erről keveset tudnak. Az állami 
közegészség évente végez akciót, de 
csak a főutak mentén...

Egy távoli településről, Aurórából 
ijesztő híreket kaptak. Az emberek 
hullanak, mint a legyek, sürgősen 
várják az orvost. Mivel esős évszak 
volt, nagy nehézségek árán lehetett 
eljutni hozzájuk, mert több folyón 
kellett átkelni. Odaérve, nem volt 
igazán kivel megbeszélni a dolgokat, 
csak a gyermekek voltak elérhetők. A 
felnőttekről alig lehetett megállapítani, 
hogy betegek vagy részegek. A 

8.
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Akik 
ElmEntEk

ben, egy időre, búcsút vettünk Jakab 
Magduskától, a Detroiti Gyülekezet 
egyik kedves tagjától. 

Testvérnőnk Brazíliában született. 
Két éves korában egy balesetet 
következtében oxigénhiányos állapotba 
került, ami kihatott egész életére. Ennek 
ellenére mindig jókedvűen, szeretetteljes 
mosollyal köszöntött bennünket az 
imaházban, és őszinte, gyermeki hittel 
ragaszkodott az Úr Jézushoz, egész 
életében.

Gyermekkorában, szüleivel együtt, 
Detroitba költözött, majd 1965-ben hit-
valló bemerítésben részesült a gyüleke-
zetünkben, amelynek mindvégig hűsé-
ges tagja volt. 

Szerette az ünnepélyeket, szívesen 
hallgatta, dúdolgatta az énekeket és 
minden nap imádkozott családjáért, és 
a gyülekezetért. Az Úr Jézus szeretett 
báránykájaként élte csendes, hívő életét. 
Mindig el volt foglalva valamivel, amikor 
látogatóba érkeztünk hozzájuk. Segített 
édesanyjának a háztartásban, vagy épp 
valamelyik terítője készítésén dolgozott. 
Tíz évig az ARC munkása is volt. 
Szeretett utazni, családja körében lenni, 
az utóbbi években pedig kiskutyájáról 
gondoskodott nagy odaadással. Tele volt 
tervekkel, de vágyott a mennyei honba 
is, ahová szeretett édesapja, hat éve, 
előrement.

Az Úr különleges módon hozta el 
számára az elköltözés idejét. Nagyon 
gyors lefolyású betegség következtében 
hét nap alatt haza hívta őt a Jó Pásztor.

Temetésén a vigasztalás igéit Huli 
Sándor, Herjeczki Géza és Rick Sparks 
lelkipásztorok hirdették a Jn 14:1-3, 
Jn 10:11-28, Mt 11:28 és a Lk 18:16-17 
igék alapján. Gyülekezetünk énekka-
rának szolgálata pedig az örök élet re-
ménységéről szóló énekekkel bátorítot-
ta a megszomorodott szívűeket. Együtt 
énekeltük Magduska kedves énekét is: 
“Mi várjuk az Úr Jézust mikor jön…” 
Az ő várakozása betelt, a mienk még 
folyamatban van. Legyünk hűségesek 
és mindenkor készek. Az Úr ad erőt. 
Mennyei Atyánk vigasztalását kívánjuk 
a gyászoló családnak, különösen is az 
édesanyjának!

                                Huli Sándor

fájó szívvel tu-
datjuk, hogy ked-
ves testvérnőnk 
Varga (szül. Hotz) 
Mária 2022. au-
gusztus 30-án el-
költözött az élők 
sorából. A teme-
tési istentisztelet 
szeptember 3-án 
került sorra, ame-
lyen dr. Fazekas László és Deák Zsolt, a 
gyülekezet korábbi és jelenlegi lelkipász-
torai hirdették Istennek vigasztaló igéit.

Testvérnőnk 1930. május 30-án szü-
letett a szilágysági Hadadnádasd köz-
ségben. Varga Andrással való házas-
ságkötése 1952 decemberében történt. 
Majd később, 1981-ben az Egyesült Ál-
lamokba emigráltak a férje családjával 
együtt. Az első állomásuk Detroit volt, 
majd több helyen is megfordultak életük 
folyamán.

Szin Anna testvérnő által összeállított 
és felolvasott nekrológból betekintést 
nyerhettünk Mária testvérnő élet-ad-
ta megpróbáltatásairól, nehézségeiről, 
amelyek gyermekkorától kezdve jelen 
voltak a család életében. De arról is 
megbizonyosodhattunk, hogy a hatal-
mas Isten kezei óvták és tartották meg 
őt, férjével együtt, bármely életszakasz-
ban is voltak vagy bárhol is keresték 
földi otthonukat. Beteg férjét hűségesen 
gondozta, majd élete utolsó szakaszát ő 
maga is egy gondozást nyújtó otthonban 
töltötte, ahonnan az örökkévalóságba 
költözött.

A gyászoló rokonság és a végtisztes-
séget tevő gyülekezet, Mária testvérnő 
életére hálaadással emlékezett vissza, és 
lelkesen énekelte az elhunyt testvérnő 
legkedvesebb énekeit. 

Isten mindannyiunk szívébe oda he-
lyezte az örökkévaló hajlék utáni vá-
gyat, amit e földi lét nem tud helyette-
síteni, bárhol is élnénk le az életünket. 
Vigaszt adó az a tudat, hogy maga Jézus 
szavaira támaszkodhatunk arra nézve, 
hogy ő készíti el a mi helyünket is az 
Atya házában, ahol sok a hely. Isten ál-
tal ajándékba adott, Jézus Krisztus által 
megszerzett mennyei otthon tudata lel-
kesítsen már itt ezen a földön és adjon 
kitartást megmaradni a hit útján, mind-
addig ameddig életet kapunk az Úrtól, 
ameddig elkezdődik az igazi otthonunk-
ban való teljes élet, Isten dicsőségében.  
Ott valóban otthon leszünk, teljes lesz 
az életünk. Ez a reménységünk elköltö-
zött testvérnőnk életére nézve is.
                                    Deák Zsolt

MARiA 
MAgdALENA 

JACoB
(Magduska) 

September 23, 1950
- 

August 18, 2022
Jézus ekkor ezt mondta neki: Én va-

gyok a feltámadás és az élet, aki hisz 
énbennem, ha meghal is, él. - Jn 11:25   

2022. augusztus 14.-én, a feltáma-
dás áldott reménységével a szívünk-

temetés ugyanis három napos „cicha” 
fogyasztással és totál részegséggel jár. 
Erre itt most bőven adódott alkalom. 
,,Nagyon szomorú volt ez az utunk! 
– írja Margitka. – Sok utánjárással, 
végül az Amerikai Nagykövetségtől 
kaptunk oltóanyagot, hogy így 
megakadályozhassuk a további tömeges 
megbetegedést”. 

Egy életerős fiatalembert, Fileppét 
vittek ki magukkal a klinikára, aki 
már kómás állapotban volt. Margitka 
is reménytelennek látta a helyzetet, de 
imádkoztak és minden tőlük telhetőt 
megtettek érte, különösen a nővérkék 
gondozták nagyon lelkiismeretesen. 
fileppe tizedik nap éjszaka magához tért. 
Gabi, az ügyeletes nővérke hajnali két 
órakor izgatottan ébresztette a doktoritát, 
s örömmel újságolta a történteket. 

,,Úgy éltem meg – emlékezett vissza 
Margitka –, hogy Isten különösen a 
lányok hitbeli megerősítésére adta ezt a 
gyógyulást. Kómából eddig nem láttam 
visszatérni sárgalázas beteget”. 

A fiúnak is beszéltek Jézus gyógyító 
hatalmáról, a mentő kegyelemről. 
Együtt bibliáztak, imádkoztak. fileppe 
befogadta az Úr Jézust. Gyógyultan, 
örömmel, Bibliával tért haza az 
övéihez. Hűséges tanítvány lett, aki 
meggyőződéssel adta tovább átéléseit. 

Következő hatósági oltáshoz János 
az autóra hangosbemondót szerelt, s 
járta a telepeket, buzdította az oltás 
fontosságára az embereket. Így sikerült 
megállítani a kór terjedését. 

      Részletek, 148-152. o. folytatjuk

VARgA (SzÜL. Hotz) 
MÁRiA

“És ha majd elmentem, és helyet 
készítettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol 
én vagyok, ott legyetek ti is.” (Jn 14:3)

ESzKÖzÜL A tEREMtŐ 
KEzÉBEN     
folytatás az 5. oldalról
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dEtRoiti  ifJÚSÁgi  KoNfERENCiA 
2022. október 7-9.

Az idei őszi ifjúsági konferencia egy 
nagyon áldással teli alkalom volt, amiért 
személyesen nagyon hálás vagyok az Úr-
nak. Több mint 40 fiatal vett részt ezen 
az alkalmon, és hisszük hogy senki sem 
bánta meg azt, hogy eljött. A szervezett 
program pénteken kezdődött, október 
7.-én, ami vasárnap 9.-éig tartott. Pénte-
ken este megpróbáltuk a megszokottól 
eltérően levezetni az alkalmat. Tanítás 
helyett egy kis ismerkedőt szerveztünk, 
kérdés-feleletes fórumbeszélgetéssel, és 
egy énekes worship night-ot (dicsőítő 
estét) tartottunk, amelyben több újabb 
éneket taníthattunk a fiataloknak. Hálás 
vagyok a dicsőítő csoportért, akik bár 
több helyről érkeztek, szívesen elfogad-

ták a meghívást és jókedvvel, örömmel 
szolgáltak velünk együtt. Szombat reg-
gel új vezetőket választottunk az Ame-
rikai Magyar Baptista Ifjúsági Szövet-
ségbe. Imádkozzunk értük, hogy a Jó 
Atya adjon nekik sok bölcsességet és 
vezettetést ebben a szolgálatban. Majd, 
két külön csoportra váltunk a szeminá-
riumokra, megebédeltünk, és délután ki-
mentünk egy almás gyümölcsöskertbe, 
ahol a sétálás, beszélgetés és barátkozás 
mellett több mindent ki lehetett próbál-
ni. Például, volt állatetetés, forró almalé 
és fánk evés, labirintus, és hasonló tevé-
kenységek. Örülök, hogy a résztvevők 
között voltak olyanok is, akik először 
vettek részt nálunk egy ilyen magyar 

ifjúsági találkozón. Szombat este és va-
sárnap reggel pedig aktuális tanítások 
következtek. Örülünk, hogy a fiatalok 
szerették az alkalmakat, és hisszük, hogy 
a sok élmény mellett lelkileg is sokat ta-
nulhattunk.

A hétvégén fontos témával foglal-
koztunk. Hogyan áll a perspektíva a 
percepcióval (észleléssel) szemben; an-
golul, perspective over perception, ami 
nagyon könnyen félreérthető. Aktuá-
lis és érdekes téma ez, ami manapság 
mindenkit érint az információs világ-
ban, amiben élünk. Szombat reggel két 
szeminárium közül lehetett választani, 
egyik a hamis identitásról, a másik a 
feszültségek, vitás kérdések-problémák 

kezeléséről szólt. Én a hamis identitásról 
szóló szemináriumot választottam. Eb-
ben a kiscsoportban, amit Deák Zsolt lp. 
vezetett, a közösségi médiáról/hálózat-
ról beszéltünk, és hogy a mai fiatalokat, 
különösen a Gen z (z generációt) meny-
nyire befolyásolja. Szinte hihetetlen, 
hogy milyen nagy hatást gyakorol a fia-
talokra ez a virtuális világ. Megdöbben-
tő statisztikai adatok mutatják, hogy egy 
nap egy személy több mint 5 órát tölt el 
a képernyő előtt. A szociális média nem-
csak hogy elpazarolja az időnket, de el-
torzítja a valóságot: ezért hamis. Több 
kérdésre is kerestünk választ a szeminá-
riumon. Elsőként, „ki vagyok én, való-
jában?” Válaszként az Efézusbeliekhez 

írt levél 2:10 azt írja erről, hogy mi „...
az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetre teremtett, ame-
lyeket előre elkészített Isten, hogy azok 
szerint éljünk”. folytatódtak a kérdések: 
Mi határozza meg az identitásomat, mi 
uralkodik rajtam? Én, vagy valami más, 
vagy éppen mások uralják az életemet? 
És ha más befolyásol engem, nem pe-
dig fordítva, hogy engedtem meg ezt az 
életemben? Ha megengedem, hogy más 
szabja meg az identitásomat, akkor ész-
reveszem, hogy egyre inkább a másiknak 
próbálok megfelelni, hogy azzá váljak, 
és az legyek, amit a másik határoz meg 
nekem, azaz, ő dönt helyettem. Fontos 
ezekre felfigyelnünk, és biztonsági mód-
szereket szabni magunknak, nehogy azzá 
váljunk, amire mások beszélnek rá min-
ket, vagy amire mi beszéljük rá magun-
kat, hanem azzá váljunk, ami az Úr Jézus 
akaratával megegyezik. 

Két fő gondolatot szeretnék kiemeli a 
szombat esti és vasárnap reggeli igehir-
detésből. A perspektívánk csak akkor 
változhat, ha a nézőpontunk is kicseré-
lődik. Ahol most állunk, az határozza 
meg, hogy mit látunk; ahhoz lépnünk 
kell, hogy megváltozzon a perspektíva. 
A pártfogó, aki Jézus ígérete szerint el-
jött, közbenjár értünk, képvisel bennün-
ket: ez a Lélek vezet és helyesbít/segít 
megmaradni azon az úton, amely a Jézus 
Krisztus. A Szentlélek megadja a helyes 
meglátást és perspektívát. Kérjük az 
Úrtól, hogy valóban így legyen. Kérjük, 
hogy mutassa meg napról napra az utat, 
jelentse ki az igazságot, és adjon új életet!
                           Erdőközi Norbert



8. oldal 2022. november

yoUtH CoNfERENCE  
iN dEtRoit

are wrong. We believe that they should 
accept our point of view, and that there 
is no compromise possible. This is all 
incredibly selfish, because we place our 
own desires above those of the other 
person, and we completely reject them 
and their ideas as inferior to ours. We 
have so much pride in our hearts that 
we believe that nobody should be able to 
do what they want, and that they should 
always listen to what we want. We need 
to be humble, because humility is the 
cure for all these fights. If we allow Jesus 
into our heart, the humility we need 
will ultimately follow, and according to 
James 4, God will give us grace.

Another way to cure this pride and 
selfishness is through reading God’s 
Word diligently. According to the 
book of Hebrews, God’s Word is the 
instrument that helps us diagnose all 
of our “conditions”, because it will 
help us see the true intentions of our 
hearts. If we read the Bible regularly 
and intently, we will begin to see all 
the hidden problems/sins in our lives 
become exposed, and the motivation and 
guidance we also receive from His Word 
will help us overcome these sins so that 
we can begin to live a more holy life.

              Ujfalvi Tamás, New York

I’m honored to have had the opportunity 
to join the youth in Detroit this past 
weekend. We learned about Perspective 
over Perception. In Psalm 73, Asaph’s 
perception was that all the evil people 
in the world had the best lives until he 
stepped into God’s presence and changed 
his perspective to God’s perspective. 
When we look to God for counsel, he 
guides us and teaches us to look to him 
for refuge instead of taking comfort in 
the things of the world. As I return to 
school, I challenge myself to reflect on 
how my perception needs to be altered 
to match God’s perspective.
I would also love to take this time to 

thank everyone who has played a part in 
making this youth conference possible. I 
would like to say thank you to the pastors 
and leaders for spiritually pouring into 
the youth, the host homes and Detroit 
church for welcoming everyone in a way 
that portrays Christ’s love, and all of 
the youth who attended for valuing the 
Hungarian Christian youth events. 
                      Nikki Kulcsar, Venice

This October, I had the great privilege 
of being able to go to the Ifi conference 
in Detroit.

It was an amazing experience, both 
spiritually and fellowship-wise. I am 
so thankful that I had the opportunity 
to see my good friends again after 
such a long wait, and I am even more 
thankful that the weekend was filled 
with spiritual lessons that I learned from 
greatly. I would like to share with you 
what I learned during one of the group 
seminars that was held on Saturday 
morning and was led by Kulcsar Attila.

That morning seminar was a great 
learning experience in a topic that 
most people struggle with, me being no 
different. The topic of the seminar was 
about how to handle, and get through, 
pressure and quarrels. This topic really 
interested me because I sometimes get 
caught up in quarrels with other people, 
and I also am under pressure in some 
areas of my life, such as college.

One of the main points brought up 
during the seminar was how most of 
the quarrels and pressure within our 
lives is due to selfishness and pride. 
When we quarrel with other people, 
most of the time it is because we believe 
we are without a doubt right, and they 
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zött. Imádkozó szívvel kérjük Isten 
bölcsességét, hogy méltó vezetők 
lehessünk ifjúsági szövetségünkben.

floridából jöttetek – négyen. Két hete 
még attól tartottunk, hogy nem tudtok 
eljönni a hurrikán miatt. de itt vagytok. 
Hogyan éltétek át ezt a hatalmas vihart? 

Attila: A hurrikán előtti vasárnap 
imádkozva kértük Isten segítségét. 
Nem azért imádkoztunk, hogy Isten 
másfele vigye a vihart, hanem azért, 
hogy oltalmazzon meg, ha netalán erre 
fog jönni. A vihar előtti napokban, a 
fiammal, Dáviddal egész nap hurrikán 
zsalukat tettünk fel a környéken élő idős 
magyarok és szomszédaink számára, 
akiknek ez ember feletti megerőltetés 
lett volna, és sok esetben veszélyes is a 
létrára mászás miatt. 

A hurrikánt a szüleimmel együtt 
a mi lakásunkban éltük túl. Hamar 
elveszítettük az áramot és a telefon 
szolgálatot is. Jó döntés volt, hogy 

nem külön házban próbáltuk a vihart 
átvészelni. Ez a döntés megóvott 
bennünket sok aggodalomtól! Hatalmas 
erővel fújt a szél. Nagyon sok fa kidőlt 
a lakótelepünkön és a környéken is. 
Hála Istennek, túlsegített bennünket és 
nem halt meg senki közeli ismerős, bár 
nagyon veszélyes vihar volt, és sok kárt 
okozott a városunkban, de a környező 
városokban is. A vihart követően, 
ugyancsak sokat kellett segítsünk, 
hogy levegyük a házak ablakaira és 
ajtajaira feltett zsalukat.  Eltávolítottuk, 
lefűrészeltük a letört ágakat és fákat. 

 Nagyon hálás vagyok, hogy a vihar 
sem állított meg abban, hogy az ifjúsági 
konferenciára eljöjjünk. Csodával 
határos módon, éppen a Fort Myers-i 
repülőtérről szálltunk fel, amely 
a hurrikán legrombolóbb helyéhez 
a legközelebbi repülőtér. Hálásak 
vagyunk Isten oltalmáért.

gondolom egész floridát érintette, 
de nem egyformán. Venice-ben éltek, s 
ott szolgál a Nyitott Biblia gyülekezet. 
A gyülekezet lelkipásztoraként milyen 
problémákat és esetleges örömöket éltél 
át a legnehezebb napokban?

Attila:  Szívünkön viseljük a Venice 
és környékén élő magyarok sorsát. A 

perspektívánk által van befolyásolva. 
Arról is hallottak a fiatalok, hogy a 
szemléletünk gyakran félrevezethet 
és életünk korábbi tapasztalatai 
oda vezethetnek bennünket, hogy 
rossz perspektívából értékeljük ki a 
helyzeteket, és emiatt rossz döntéseket 
is hozunk.  Hallottunk arról, hogy a 
perspektívánk változhat és alakulhat, 
amint új élményekkel és információval 
találjuk szembe magunkat. Kiemelt 
gondola volt az, hogy van egy emberi, 
földi szemlélet és perspektíva, de 
van egy Isteni, mennyei perspektíva 
is. Sokkal fontosabb ezt az utolsót 
megtanulnunk és megértenünk, mert ez 
tanít meg bennünket arra, hogy tisztán 
lássunk és helyes perspektívával hozzuk 
meg döntéseinket.

Az ifjúság újra elnöküknek választott, 
adott melléd két új, fiatal munkatársat. 
Hogyan tekintesz előre a következő 
évekre?

Attila:  Hálás vagyok a korábbi veze-
tő társaimért és példamutató életükért, 
és szolgálatukért a fiatalok között. Jó 
munkatársak voltak, bár az utóbbi pár 
év alatt, a COVID fertőzés miatt nem 
sok dolgot tudtunk kivitelezni az ifjú-
sági szövetségben. Az utóbbi két év so-
rán az előbbi vezetők: Zsigmond Balla 
Jr., Juhász Róbert és Lakatos Laura, 
mind megnősültek, megházasodtak, és 
már nem vállaltak új mandátumot. Én 
úgy éreztem, hogy ha a fiatalok újból 
megválasztanak, akkor elvállalok még 
egy terminust. Megtisztelésnek vettem 
a fiatalok bizalmát, amikor újból elnö-
küknek választottak.  Hálás vagyok a 
két új munkatársamért, Kovács Péterért 
(alelnök-titkár) és Weisz Bencéért (al-
elnök-pénztáros). Mindkét fiatalembert 
komoly hívő fiatalnak ismertem meg, 
akik aktívan részt vesznek az ifjúsági 
munkában, a helyi gyülekezetükben és 
a szövetségben is. 

A megválasztott vezetőkkel 
együtt, szeretnénk bevonni minden 
gyülekezetből egy pár segítőt is, hogy 
közelebbi kapcsolatot tudjunk tartani a 
helyi ifjúságokkal, ötleteket kaphassunk 
a szükségekről, és a kommunikációt 
hatékonyabbá tehessük a fiatalok kö-

Kulcsár Attila lelkipásztorral beszél-
getek a detroiti ifjúsági találkozó után. 
Kedves Attila, mint az ifjúsági egyik 
meghívott előadója, hogyan értékeled a 
találkozót? Vajon megértették a fiatalok a 
magyarul elég nehezen megfogalmazható 
című üzenetet? te angolul, deák zsolt 
lelkipásztor pedig magyarul hirdette az 
igét – nyelvi probléma tehát nem lehetett. 

Attila:  Nagy öröm volt számomra, 
hogy újból találkozhattam a fiatalokkal! 
Vártam már én is ezt az alkalmat, és 
örömmel jöttem el a gyermekeimmel. 
Úgy vettem észre, hogy a fiatalok nagyon 
figyelmesek voltak egész hétvégén. Már 
az első este, amikor a három jelenlevő 
lelkipásztorral a “Kérdezz-felelek” 
lehetősége feltárult, a fiatalok olyan sok 
kérdést tettek fel, hogy nem is volt elég 
idő mindegyikre válaszolni.

Szombat reggel két szemináriumot 
tartottunk. A fiatalok kb. fele-fele részben 
hallhattak arról, hogy: 1. Hogyan kezeljük 
a feszült helyzeteket/veszekedéseket, 
valamint, 2. Hogyan használjuk Bibli-
kusan a közösségi médiákat?

Az első téma volt az enyém. A 
beszélgetések alapján úgy vettem észre, 
hogy érdekelte a fiatalokat. Kérdeztek, és 
amikor én kérdeztem őket, hogy milyen 
helyzetekben éreznek feszültségeket 
az életükben, megosztottak konkrét 
példákat is. Rámutattam arra, hogy 
ezekben a helyzetekben könnyű a külső 
hatásokra terelni a figyelmet, és ezekre 
fogni a feszültség és veszekedés okát, 
de a Biblia tanítása arra biztat, hogy 
vizsgáljuk meg magunkat, és főleg 
a szívünket, mert legtöbb esetben 
onnan származnak ezek a problémák. 
Ha el akarjuk kerülni, vagy orvosolni 
akarjuk őket, akkor Isten segítségével a 
szíveinken kell dolgoznunk. 

A hétvégének a címe: “Perspective 
Over Perception,” amelyet magyarul úgy 
fogalmazunk meg, hogy “Perspektíva 
a szemlélet fölött,” nagyon aktuális 
volt a fiatalok számára. Rámutattunk 
arra, hogy az életben sok döntésünk 
és cselekedetünk a szemléleteink, 
megfigyeléseink által kialakult 

Az ifJÚSÁgiRóL ÉS  
A HURRiKÁNRóL
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vihar előtt és után is sorban felhívtam az 
itt élő ismerősöket, úgy a gyülekezetünk 
tagjait, és látogatóit, valamint a 
Magyar Ház tagjait, akiket ismertünk. 
felajánlottuk a segítségünket amelyet 
többen igénybe is vettek. A vihar után 
ugyanezt tettük. Előkerült a láncfűrész és 
nekiálltunk a kidőlt fák eltávolításához. 
Dávid fiam (16) óriási segítség volt! Erős 
és segítőkész fiú. 

Isten különös módon megőrizte a 
Venicei Magyar Ház épületét, ahol 
istentiszteleteinket tartjuk. Bár hatal-
mas fák dőltek ki az udvaron, és a telek 
úgy nézett ki, mintha háború dúlt volna 
körülötte, az épület épségben maradt.

Több családban történt lakás beázás 
és autó károsodás. Napokon át nem 
működött a telefon szolgáltatás. 
Sok helyen, nálunk is, nem tudtunk 
közlekedni a magas árvíz miatt. 
Különböző helyeken, más és más időben 
kapták vissza az áram, valamint a 
telefon szolgálatot. Egyes személyeket 
nem lehetett telefonon elérni, csak 
fizikai látogatással. Amint visszakaptuk 
az áram szolgáltatást, felajánlottuk az 
áram fejlesztő gépünk és a kinti sütőnk 
használatát azoknak, akik még áram 
nélkül voltak. Egyeseknek segítettünk, 
hogy a biztosító cégeknek be tudják 
küldeni a kárpótlási kérelmeket. 

A látogatások és segítségnyújtás 
közben lehetőségünk volt imádkozni 
is, hálát adni Isten oltalmáért és erőt, 
reményt és kitartást kérni Istentől 
a következő lépésekre, amelyekkel 
szembe kell nézni a feltakarítás és 
helyreállás alatt. Istenre mutattunk!

Sokat imádkoztunk értetek (az egész 
Kulcsár családért), és a gyülekezetért. 
Van okunk hálát adni?

Attila: Igen! Nagyon sok okunk 
van a hálára! Hálásak vagyunk 
Isten oltalmáért. Hálásak vagyunk 
a gyülekezetünkért és a tagokért, 
akik törődtek egymással és segítették 
egymást. Hálásak vagyunk azért, hogy 
a fizikai és lelki segítség által is Jézusra 
és az Ő szeretetére tudtunk mutatni. Ez 
a gyakorlati szeretet sokszor több száz 
prédikációnál többet mond! Köszönjük, 
hogy törődtetek velünk, imádkoztatok 
értünk, és érdeklődtetek felőlünk. 

Mint testvérek az Úr Jézusban, 
hálásak vagyunk azért a sok szeretetért, 
amivel körülvettetek és körülvesztek 
most is. Jó volt ezt tapasztalni a Detroiti 
Ifjúsági Konferencián is!

Köszönöm a beszélgetést, válaszai-
dat, Attila. Az Úr áldja meg életedet, 
szolgálatodat a gyülekezetben és az 
ifjúsági szövetségben is!  (szerk)
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Most éppen ennek az igazságát éljük 
át, hogy Isten globálisan lefogta az 
emberek kezét. Őrült pénzeket költöttek 
az emberek a sportra, és egymást érték 
a sportrendezvények, annyira, hogy 
nem jutott az embereknek ideje másra; 
a pandémia idején nincs foci, nincs 
színház, nincsenek nagy bulikoncertek 
drogozással. Most megállj van, hogy 
észre vedd, nem csak kenyérrel él az 
ember, hanem Isten minden igéjével, 
ami szájából származik (5Móz 8,3)! 
Ugyanazon dolgot Isten adhat áldásul 
is de büntetésül is. Itt példa a villámlás. 
Tudjuk, hogy hasznos és szükséges, 
ugyanakkor okozhat károkat, tüzeket is 
(10-12. v.). Isten cselekvésének csodája 
maga a világmindenség megteremtése. 

3. isten szentsége. Az ember nem, 
hogy Tanácsot nem adhat Istennek, de 
megfejteni sem képes Isten titkait. Az 
ember sötétségben van: A sötétség miatt 
semmit sem kezdhetünk. (18.) Csak 
tapogatózik a világmindenséget illetően, 
de sajnos lelki sötétségben is van, és 
ezért semmit sem kezdhet mindazzal a 
jóval, amivel Isten megáldotta, és amit 
Isten rábízott. 

Ha beszélne vele valaki, bizonnyal 
vége volna! most nem látják a 
napfényt, bár ragyog a felhők 
mögött; (19-20)
 Isten közvetlenül megszólíthatatlan, 

és az ember sem tudná elviselni Isten 
közvetlen beszédét, mert Isten szent, az 
ember pedig bűnös, és nem viselhetné 
el még Isten hangját sem. Isten mégsem 
hagyta teljesen magára az embert, még 
akkor sem, amikor bajok lepik, és ez az 
érzése támad. Isten ott van a bajok felhői 
mögött, és egyszer eloszlanak a felhők, 
és felragyog Isten fényessége. Mert nem 
beszélhetünk másként Istenről, mint 
fényességről. Ő maga a Világosság. 
Benne nincs sötétség, azaz bármiféle 
rossz, hiányosság, vagy tudatlanság. 

Ő a Mindenható! Nem tudjuk 
megtalálni őt. Nagy az ő hatalma 
és ereje, a jogot és az igazságot 
mégsem nyomja el. (22) 
Istennek kijár az abszolút tisztelet, 

hiszen ragyogása „félelmetes ragyogás”. 
Az ember része csak a megalázkodás 
lehet, mert nem, hogy nem ért 
sok mindent, de még tehetetlen is 
sokszor a bajban. Isten elérhetetlen és 
megközelíthetetlen. /Mi már tudjuk, 
hogy Jézus Krisztusban viszont 
elérhetővé és megközelíthetővé tette 
magát./ És noha Isten mindenható, 
vagyis bármit megtehet, mégsem él 
vissza hatalmával, nem ferdíti el a jogot 
és az igazságot (22).

És ez az a pillanat, amikor Jób 
olyan állapotba kerül, hogy Isten meg-
szólíthatja. A következő fejezetekben

egy igaz élő teremtő Istenről azoknak, 
akiknek nincs Bibliájuk. Egyszer 
olvastam valahol egy azték indiánról, 
akinek a csomó-írását elolvasták. Ez az 
ember még az előtt, hogy európaiak az 
amerikai kontinensre léptek volna, arról 
írt, hogy szerinte azok az istenek, amiket 
a törzse beliek imádnak, nem valódiak. 
Hanem van egy igazi Teremtő Isten, és 
ő személy szerint csak ahhoz imádkozik 
és benne hisz. Milyen csodálatos! Az, 
hogy „mennydörög az Isten”, utalás arra, 
hogy jól hallható, minden embernek 
észre kellene venni. A teremtett világról 
„ordít”, hogy van alkotója, ezt észre nem 
venni emberi megátalkodottság.

Csodálatos hangon mennydörög az 
isten, és nagy dolgokat cselekszik, 
amelyeket meg sem érthetünk. (4)
 Isten szava csodálatos, mert életerő és 

hatalom van benne, és sok olyan dolgot 
is közöl, amit ember meg sem érthet 
igazán. Erre is szükségünk van, hogy 
felfogjuk, hogy nyomába sem léphetünk 
Istennek, fel sem érhetünk Hozzá. És 
ha valamit felfed a számunkra az Ő 
titkaiból, az megtiszteltetés.

2. isten cselekvése. Ez annyira 
bonyolult és sokrétű, hogy az ember 
át sem látja. Csak akkor jön rá, hogy 
milyen nehéz csupán egy szeletét 
fenntartani a földi életnek, amikor 
pl. mesterségesen próbálják az 
északi-tengeri fókákat megmenteni 
a kihalástól. Nagyon bonyolult 
művelet, és rengeteg apró részletre 
kell odafigyelni, és bizony hatalmas 
erőfeszítést kíván az emberektől. Hát 
még milyen nagy probléma lenne, ha 
Isten kiszállna a földi légkör és időjárás 
irányításából, és az embernek kellene 
mesterségesen megoldania, hogy 
merre fújjanak a légáramlatok, hogy 
felhők keletkezzenek, és a megfelelő 
helyen megfelelő mennyiségű csapadék 
hulljon! Azt hiszem, nem menne. Vagy 
az ember ezt is fegyverként használná 
fel mások ellen (az ellenségemre nem 
hullatok csapadékot, címen). Jegyezzük 
meg, hogy a fókák pusztulása is az 
ember bűnének a következménye, és 
az időjárásunkban bekövetkező káros 
irány is a világ erkölcsi romlásával, az 
erkölcsi rend fellazulásával egyenes 
arányos, és nem Isten tévedése, vagy 
tudásának a hiányossága. De nem csak 
a természet fenntartásában, az időjárás 
működtetésében vesz részt Isten, hanem 
beleszól társadalmi folyamatokba:

minden ember kezét lefogja, hogy 
megismerje minden ember, amit ő 
alkotott. (6.)
Időnként meg kell állítania az 

embereket a káros tevékenységükben. 
Időnként meg kell fékezni a gonosz 
terjeszkedését, hatalmát és uralmát, 
hogy ne váljon lehetetlenné a földi élet. 

iStEN CSodÁLAtoS 
A 37. fejezetben Elihú figyelmét 

teljesen Istennek szenteli. fontos 
az a bajban levő szempontjából is, 
hogy ne önmagára nézzen: a bajra, 
amiben van. Ne másokra nézzen, 
akiknek úgy tűnik, nincs bajuk. És ne 
összehasonlítgatásokat tegyen, hogy 
ki mit érdemelne a tettei alapján, mert 
mindez önsajnálathoz vezet, és olyan 
gondolatokhoz, hogy Isten igazságtalan. 
Legjobb csupán magára Istenre nézni. 
Mi már mondhatjuk így: „Nézz Jézusra! 
Nézd a szenvedőt, aki életét adta 
érted!” Vagy: „Nézz a hit szerzőjére 
és bevégzőjére!” Persze Jóbnak még 
nem lehetett ennyire teljes körű a 
vigasztalása. Ő még nem nézhetett 
a szenvedő Megváltóra, hogy az Ő 
szenvedéséből merítsen erőt, de erőt 
meríthet isten csodálatosságából is.

1. isten hangja, beszéde. 
Hallgassátok figyelmesen hangjá-
nak dörgését és a zúgást, amely 
szájából kiárad! (1.) 
Isten nem beszél fölöslegesen, nem 

szószátyárkodik, hanem amikor beszél 
az figyelemre méltó. Nem szabad, hogy 
a saját gondolataink, mondanivalónk 
elvegye a figyelmünket. De sokszor 
fordul elő, hogy nem figyelünk arra, 
amit mondanak nekünk, mert csak arra 
figyelünk, amit mi akarunk közölni! 
Így halljuk ugyan, hogy beszélnek 
hozzánk, de nem jut el az értelmünkig, 
és nem gondolkoztat el. isten szavára 
úgy kell figyelnünk, hogy bejusson 
az értelmünkbe, és azon keresztül a 
szívünkbe, amit mond. És ahogyan 
Mária tette, a szívünkben kell 
forgatni az Igét. Ez azt jelenti, hogy 
gondolkodom róla, hogy mit is jelent 
ez a számomra. Ez azt is jelenti, hogy 
hallottam valami rendkívülit, amit 
nem értek, de nem dobom ki emiatt, 
mint értéktelent, hanem várom, hogy 
majd egyszer megnyílik előttem az 
értelme. Az egész ég alatt szétterjeszti 
azt … (2.) Isten beszéde eljut a „föld 
széléig”, vagyis a földkerekség minden 
embere hallani fogja – ez is hatalmas és 
csodálatos dolog. Sok káros dolog van a 
világban, és sajnos a média, az internet 
inkább az ördög eszköze; ugyanakkor 
általa Isten Igéje átjut vasfüggönyökön, 
határokon, olyan helyekre is eljut, ahol 
szigorúan őrzik az embereket, mint 
pl. az arab világban. De Isten szava a 
természet csodáin keresztül is beszél az 



EVANgÉLiUMi HÍRNÖK
2022. november 12. oldal

adta Jó Pásztor mérhetetlen figyelméről, 
szeretetéről övéi iránt. S arról is, hogy 
a tanítványság szenvedéssel is járhat, 
a betegség velünk maradhat. Egy 
példa erre az az ige, amelyben Pál 
választ kap a gyógyulásért mondott 
imádságaira: „Emiatt háromszor kértem 
az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De 
ő ezt mondta nekem: Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által ér célhoz.” (2Kor 12,8-9)

Ha a kísértő még az Úr Jézusnál 
is elképzelhetőnek tartotta, hogy 
„beveszi” a csapdát, amit a 91. zsoltár 
fent idézett szavaival állított elé (Mt 
4,6), nem csoda, ha manapság a jólét 
evangéliumával, annak mindenféle 
változatával áltatja a keresztyéneket. 
Sajnos, nem is eredménytelenül. 

A 73. Zsoltár nagyszerű példát ad 
egy ószövetségi szent vívódásairól: a 
bűnösök jóléte és a saját személye fölötti 
sajnálkozás („de én hiába tartottam 
tisztán a szívemet 13v); Aszáf megtalálta 
a megoldást is. A zsoltár középső két 
verse adja elénk a megoldást. Nem 
értette, pedig meg akarta érteni. Amikor 
azután nem felháborodik, hogy miért 
nem érti, és miért ne érthetné, hanem 
elfogadja a tényt, hogy ilyen is van: túl 
nehéz ez nekem – akkor nyílik valami 
megoldás: elmentem Isten szentélyébe. 
„Végül”, mivel már más megoldást 
nem talált, elment a templomba, az 
imaházba, s ott megértette helyzetét, 
meg a körülményeit is. 

Aszáf szerint az istennel való talál-
kozás során érti meg az ember, amit 
egyébként nem is érthet. Jóbot is csak az 
Istennel való találkozás nyugtatta meg. 
A Szent Sátor, majd a jeruzsálemi temp-
lom a találkozás helye volt. 

Az Úr Jézus követői, megváltott 
gyermekei arról is beszélhetnek – s 
kell is beszélniük -, hogy a Mester 
tanítványaival és gyermekeivel olyan 
közösségben lehet, amiben az ilyen, 
vagy bármilyen konfliktus helyzetek 
megoldódnak – nem úgy, hogy eltűnnek, 
hanem úgy, hogy a Jó Pásztor karjaiban 
áthordoz bennünket az élet mindenféle 
terhén, nehézségein. Még az is 
megtörténhet, hogy meg is érteti velünk 
helyzetünket. Mindenesetre az Úr Jézus 
kezeiből senki ki nem ragadhatja övéit 
(Jn 10,29). Kell ennél több?

A próbák azonban újra és újra 
jöhetnek. Pl. egy mostani: egy szép 
ifjúsági találkozó után, amelynek során 
a gyülekezet mindent megtett annak 
érdekében, hogy az evangélium is 
hangozzon, a fiatalok is jól érezhessék 
magukat – igen sokan megbetegedtünk. 
Vajon könnyű ezt megérteni? Nem 
könnyű, de lehetséges. Hiszen nem mi 

Isten átveszi a szót, és közvetlenül beszél 
Jóbbal. Amíg kevélység, vádaskodás, 
indulat, harag, vagy az igazságtalanság 
érzése van bennünk Istennel szemben, 
addig nem vagyunk megszólíthatóak. 
A jó lelkigondozó a megszólíthatóság 
állapotába tudja eljuttatni a 
rábízottat. Itt hibáztak a barátok, hogy 
nem segítették Jóbot ebben, hanem 
méginkább bezárkózóvá tették Istennel 
szemben. Nem a lelkigondozó fogja 
megoldani a gondozott problémáját, 
de nem is a gondozott fog rájönni a 
megoldásra önmaga számára, hanem 
Isten fog beszélni vele róla és a bűneiről, 
és a megfelelő kezelést és megoldást 
adni a számára. Ez az igazi keresztyén 
lelkigondozás.

      Matisz Jánosné Széll Éva Anna

adunk az Úrnak utasításokat. Ő tudja, mit 
miért tesz. Megtanít elfogadni a rosszat 
is, s ha akarja javunkra fordíthatja azt. 
Alázatban járat, ha arra van szükségünk. 
„Minden szerinted legyen Uram, te 
vagy a Mester, én az anyag. Formálj és 
készíts, terved szerint, jól esik nékem, 
ha szavad int! Minden szerinted legyen, 
Uram!  Tebenned nagy a bizodalmam. 
Ha Te velem vagy utaimon, Akkor én 
győzök minden bajon.”   

                            Herjeczki Géza

iMÁdKozzUNK 
EgyMÁSÉRt

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, 
Püsök Dániel 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: Papp János (Magyarország)

Alelnökök: Pardi Félix (Erdély)
Püsök Dániel (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)
Elgondolkoztam rajta, meg 

akartam érteni, de túl nehéznek 
tűnt nekem.  Végül elmentem 

Isten szentélyébe, és megértettem, 
hogy milyen végük lesz. zsolt 73,16

Isten ajándéka az értelem, a gondol-
kodó képesség. Nagyon is természetes, 
ha érteni szeretnénk ami körülöttünk 
történik, s azt is, hogy miért? A 
választott nép nehezen értette meg, 
hogy miért nem az Isten áldása és 
segítsége kíséri mindig az életüket. 
Pedig tudhatták volna, hiszen olvasták a 
Törvényt, még a próféták megszólalása 
előtt is. „Lásd, én ma áldást és átkot 
adok elétek!” (5Móz 11,26) Inkább a 
zsoltárok ilyen üzeneteire gondoltak: 
„Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, 
és minden bajából kiszabadította. Az Úr 
angyala őrt áll az istenfélők mellett, és 
megmenti őket.” (zsolt 34,7-8) „Mert 
megparancsolja angyalainak, hogy 
vigyázzanak rád minden utadon, kézen 
fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd 
lábadat a kőben.” (zsolt 91,11-12)

A próféták korában – a fogságba-
vitel környékén pedig nagyon sok 
figyelmeztető üzenetet küldött népének 
Isten. Annyira, hogy már semmi kétség 
nem lehetett afelől, hogy a rossz, a 
nehézségek, a kár, a pusztulás kizárólag 
az ő  engedetlenségük következménye. 

Néha még a prófétának is gondja 
támadt az Isten döntésével, annak 
igazságosságával – amikor a kisebb 
vagy nagyobb bűn kérdésén meditált, 
s elmondta véleményét, például így: 
„Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, 
nem tudod elnézni az elnyomást. 
Miért nézed hát el a hűtlenséget, miért 
hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a 
nála igazabbat?” (Hab 1,13) 

Ezeken túl bibliánkban egy 
egész könyv foglalkozik a betegség 
problémájával, mégpedig annak olyan 
fajtájával, amiben nem hibás a beteg 
ember, Jób. 

Az Újszövetségben is ugyanúgy 
megtaláljuk ezeket a gondoltatokat - a 
gondviselésről, az oltalomról, az Isten 


