
nosztalgikus melankóliával tekint vissza 
a régi időkre.

Különös kegyelemről tesz bizonyságot 
a fenti igénk első sora. Velünk van az Úr, 
köztünk lakozik, látja öreg bútordarab 
életünket, és Ő meg akar újítani 
bennünket, újra szeretné formálni 
szolgálatunkat.

Ahogyan ma egyre népszerűbbé válik 
az antik bútordarabok teljes újjáépítése, 
úgy szeretné a Mennyei Mester is újjá 
tenni a lelkünket. Ez a folyamat azonban 
sosem egyszerű, mivel azt jelenti, 
hogy lesznek dolgok, amelyeket ki kell 
cserélni, másokat meg kell javítani, újra 
kell fényezni, és ami a legfontosabb, 
teljesen darabokra kell szedni és újra 
összerakni.

Nagy különbség van a felújítás és az 
újjáépítés között. Az előbbinél csupán 
kicserélünk néhány dolgot, amit nagyon 
szükséges, a többi marad a régi, és 
ráfogjuk, hogy majdnem olyan lett, 
mint az új. Az utóbbinál szükség van a 
hozzáértő Mesterre, aki ismeri a bútort, 
tudja a múltat, de a jelen kívánalmait is.

Amikor reformációról beszélünk, 
sokszor úgy gondolunk rá, mint a bútor 
felújítására. Szeretnénk a változást, 
felfrissülést, megújulást, de rögtön 
határt is szabunk neki, nehogy túl sok 
legyen, nehogy túl sokba kerüljön, 
nehogy túlzottan megváltoztassa a 
régit. Az Isten reformációja azonban 
mindig teljes újjáépítést jelent. Ezékiel 
könyvében láthatjuk, ahogyan ígéretet 
tesz az Ő népének: “Új szívet adok 
nektek, és új lelket adok belétek: 
eltávolítom testetekből a kőszívet, és 
hússzívet adok nektek.” (36,26). Nem azt 
látjuk, hogy kicsit meg akarja puhítani a 
kőszívet, néhol meg szeretné foltozni a 
régi ruhát, vagy feljebb szeretné emelni 
lelkünk lángjának lobogását, hanem 
teljesen újat és teljesen jobbat akar adni. 
Az újjáépítésnek nincsenek határai, a 

felújításnak vannak. Az ÚR viszont 
sohasem végez fél munkát, hanem 
mindig beteljesíti, az Ő dicsőségére.

A reformáció Mennyei Atyánk szere-
tetének az egyik legfontosabb jele. Ami-
kor kezébe vesz bennünket és véghez 
viszi életükben azt, amit mi soha nem 
tudnánk elérni. Mert ahogy egy bútor 
magától nem tud megújulni, megjavul-
ni, megmozdulni, úgy mi sem vagyunk 
képesek a reformációra önmagunktól. 
A formákat változtathatjuk, igyekezhe-
tünk megtölteni tartalommal, de ha nem 
szívből indul, akkor soha sem lesz iga-
zi megújulás, legfeljebb egy rövid távú 
felbuzdulás. Érezzük-e a Mester szerető, 
de erős, kezét, amint végigsimítja az éle-
tünket, és látja az összes hibát, görcsöt, 
romlást, mégis azt mondja, hogy ezt ér-
demes újjáépíteni?

A reformáció nem arról szól, hogy a 
régi fényünkben tündököljünk, hanem 
hogy az Úr fénye újból ragyogjon, még 
inkább ragyogjon rajtunk. Kegyelem, 
hogy nem vet el bennünket, hanem saját, 
megtartásra való népének tekint min-
ket. (1Pt 2:9-10). Részünkről szükséges, 
hogy vágyjuk ezt, fájjon a régiségünk, 
és kérjük az Urat, hogy tegye ránk a ke-
zét, változtasson meg bennünket. Csak 
Jézus az, aki segíthet…

A TARTALOMBÓL
English section - page 8. Detroit 
   Youth Conference / TWR news
A Mester reformációja
Beszámolók a 114. Közgyűlésről
Gyülekezeti beszámoló: Detroit- 
   Bambi Lake, Cleveland 
Négy kemény év végén - Cserepka  
  János életéből (7)
Uram, Te úgy szerettél engem - kottás

folytatás a 3. oldalon

ÚJ SZÍVET ADJ, URAM, 
ÉNNEKEM

Új szívet adj, Uram, énnekem,
Új szívet adj én Istenem, 
Amely csupán csak Teérted ég, 
Véled jár szüntelen, 
Csak Véled szüntelen!

Nyájas, vidám szelíd, jó szívet, 
Mely Jézusom, Te lakhelyed, 
Hol egyedül a Te hangod szól, 
Mely Véled van tele, 
Csak Véled van tele!

Jézus, a Te gyógyító kezed 
Megfogta már a szívemet, 
Én is, tudom, bűntelen leszek 
Majd Nálad odafönn, 
A mennyben odafönn. 
        Varga Tamás  (BGyÉ. 242.)

A  Mester  reforMácIójA
Veled van Istened, az ÚR, 

Ő erős, és megsegít. 
Repesve örül neked, 
megújít szeretetével, 
ujjongva örül neked.  

                                 - Zof 3:17
Otthonainkban gyakran találunk 

egymás mellett régi és új bútorokat, 
berendezéseket. Kötődünk a régihez, 
de általában szeretjük az újat is. Nehéz 
a döntés, amikor egy-egy szeretett régi 
dolgunktól meg kell válnunk. Gyakran 
nem is tudjuk elengedni, inkább még 
javítgatjuk, vagy őrizgetjük kicsit, 
hátha jó lesz még egyszer valamire. 
Megszoktuk, emlékeket ébresztenek 
bennünk abból az időből, amikor még 
újak, szépek, értékesek voltak.

Vajon néha nem hasonlít-e a lelki 
életünk ezekhez a régi bútorokhoz? 
Valamikor új volt, gyönyörű és erőteljes, 
a háznak a dísze, ma pedig már csak 
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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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évfolyamában járunk, az októberi 
számon dolgozom. Hálás vagyok az 
Úrnak, hogy már több mint 3 évtizede  
szerkeszthettem lapunkat. Gyakran  
gondolok arra, hogy vajon tudok-e 
továbbra is olyan anyagot összegyűjteni 
és azt olyan formába „önteni”, ami a lap 
küldetésének megfelel, vagyis:
-jézus Krisztus evangéliumát hirdeti,
- gyülekezeteink testvériségét össze-
fogja, 

-a szolgálatban segítséget nyújt, 
- valamint megtérésre hívja a még 
döntés előtt állókat. 
Ki fogja folytatni ezt a munkát? 

Készüljetek fel erre is, figyelve a Lélek 
szavára. Abban a pillanatban keressetek 
más szerkesztőt, amikor észlelitek, 
hogy nem felel meg a korábban említett 
mércének a megjelenő lap. 

szövetségünk egyik missziós ága az 
Evangéliumi Hírnök. Nem gyülekezet 
ugyan, de ugyanúgy missziós küldetése 
van, mint bármelyik gyülekezetünknek 
– elsősorban magyar népünk felé. Nem 
a szerkesztő egyszemélyes megbízatása, 
hanem közös feladat, amit a szerkesztő 
normális esetben csak koordinál. Talen-
tumaikkal, írásaikkal, gyülekezeti be-
számolókkal missziós munkát végeznek 
mindazok, akik részt vesznek benne.

Könyv. Szövetségi megbízásból 
néha egyéb irodalmi, vagy hitbuzgalmi 
kiadványt is megjelentetünk – így 
történt ez tavaly is, amikor Gerzsenyi 
Sándor, nemrégen elhunyt lelkipásztor 
kis könyvét, a Bibliai Fejtörőt kiadtuk 
– kétszáz példányban. A könyvet 
ajándékban küldtük, de adományokat 
elfogadtunk rá, s azt Gerzsenyi testvér 
özvegyének, Marikának küldtük el.     

Munkatársak. Köszönöm a rendsze-
resen beküldött írásokat – azok nélkül 
nem jelenhetett volna meg a lapunk. 
Átlapoztam a 2021-es számokat, kigyűj-
töttem belőlük a cikkírók neveit. Az el-
múlt évben 73 személy írása jelent meg 
lapunkban. Most csak a csoportokat so-
rolom fel:   

Közvetlen munkatársaim, a szövetsé-
günk lelkipásztorai: 10-en.  

További 22 lelkipásztor (főleg az 
óhazából, és néhány amerikai).    

Testvéreink ezen a féltekén: 15-en, az 
óhazából is 15-en. 

Végül, 11-en a fiataljaink közül. 
Példányszám. Nem sokat változott az 

elmúlt  években. 600 egynéhány számot 

nyomtatunk. Többen meghaltak idős 
testvéreink közül, néhányan lemondták 
előfizetésüket, 1-2 új előfizetés is érkezett. 
Sajnos nem látom megvalósulni azt az 
elvet, amit többször is megfogalmaztunk, 
hogy gyülekezeteinkben családonként 
legyen legalább egy előfizető. 

Baráti Kör – személyes buzdítás 
hiányában nehezebben működik, de 
megvan. A múlt évi adakozás: $2480 
volt. Fűr Anikótól ezt a feljegyzést 
kaptam: Szeretettel várjuk testvéreinktől 
a Baráti Köri adományokat az EH 
javára.” Kérem a testvéreket, hogy 
kézfeltartással jelezzék, hogy ezúttal is 
tervezik, hogy beküldik adományukat 
a Baráti Kör számára. (Több kezet is 
láttam.) Köszönöm.

A magyarországi és erdélyi terjesz-
tésről. Ildikó nővéremet az Úr hazahív-
ta a nyáron, ő végezte a magyarországi 
terjesztés munkáját. A továbbiakban 
magyarországi testvérlapunk, a Békehír-
nök postázásával megbízott testvérek se-
gítségével jut el lapunk a magyarországi 
olvasóinkhoz. Köszönjük a segítséget! 
Reméljük, hogy ez a megoldás beválik. 
(100 példányt küldünk.)

Köszönöm Balla Zsigmond és Balla 
Sándor testvérek támogatását az 
Erdélybe küldött lapok terjesztésével 
kapcsolatban. Nem sokat tudok a 
szétosztásról, de bízom benne, hogy 
sikeresen folyik. (160 példányt küldünk.)

Internetes megjelenés. Saját web 
oldalunk van 1997 óta. A honlap 
fenntartása anyagilag a „szerkesztői 
kiadások” költségvetési tételből 
történik. fB-on is ott vagyunk 4 éve. 
Látogatottságunk elég jó. 

Anyagiak: semmilyen kispéldányszá-
mú, és pláne etnik újság nem tud anya-
gilag önállóan működni; sehol. Nem 
csoda, hogy mi sem. Anyagi támogatás 
kérését is terveztük az interneten, egy fi-
atal segítséget is ígért ebben, de az ígért 
segítség elmaradt. A lap működését az 
anyagi fedezettől függetlenül szüksé-
gesnek tartom, úgy mint dr. Udvarnoki 
Béla, egykori neves szerkesztő is; szava-
it gyakran és okkal idézzük: Amíg van 
szövetség, Evangéliumi Hírnök is van; 
így folytatnám: az EH esetleges meg-
szűnése a szövetség megszűnésének 
előjele lesz. Ezt nem szeretnénk. De azt 
igen, hogy továbbra is szolgálja azt a 
célt, amit az apostol a Thessalonikai le-
vélben így fogalmazott meg: „mert szin-
te megelevenedünk, ha ti erősek vagytok 
az Úrban.” (1Thess 3,8)

Szeretettel kérem aktív támogatásoto-
kat az EH megjelenése és kiadása érde-
kében. 

              Herjeczki Géza szerkesztő
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a világ üdvözítője. Közénk jött - szereti 
Isten ezt a világot (János 3,16). 

2. Hiszen kegyelemből van üdvössé-
getek hit által, és ez nem tőletek van: 
Isten ajándéka; nem cselekedetekért, 
hogy senki se dicsekedjék. fil 2,8-9 

Üdvösségünk Isten ajándéka. Kegye-
lemből kapjuk, hittel lehet elfogadni. 
Drága ára volt: Jézus, az Isten Báránya 
élete. Kiérdemelni nem lehet. Nincs 
helye a dicsekvésnek, érdemünk nincs 
benne. Ajándék, kegyelem a Jézus 
Krisztusban hívők számára.

3. Gyermekségedtől fogva ismered a 
szent írásokat, amelyek téged bölccsé 
tehetnek az üdvösségre a Krisztus 
Jézusban való hit által. 2Tim 3,15

A Biblia ismerete, ha párosul az Úr 
Jézus iránti hittel, „bölccsé tehet” az 
üdvösségre. Nem azt jelenti ez, hogy 
valamiféle bölcsességre lenne szükség 
az üdvösséghez. De azt igen, hogy 
gyermekeink, a gyülekezetben, a hívő 
családban felnövő, Igét ismerő fiatalok 
máris csodálatos segítséget kapnak arra, 
hogy célba érjenek, hogy Isten előtt 
kedves életet élhessenek.  

4. Azért, szeretteim... félelemmel és 
rettegéssel munkáljátok üdvösségete-
ket. fil 2,12

Rettegni? Munkálkodni azon, 
ami ingyen, kegyelemből van? Ha a 
János ev. harmadik részét egészében 
ismernénk, nem csak a 16-dik versét, 
akkor könnyebben megértenénk ezt a 
verset. Az üdvösség nem csak valami 
különlegesen jó ajándék, aminek 
örülhetünk, hanem olyan, amire életbe-
vágóan szükségünk van. Ha nem kapjuk 
meg az üdvösséget, a kárhozatban 
maradunk. Bűneink miatt azok  
következtében ítélet, halál várna ránk. 
Akarnunk, értékelnünk, ragaszkodnunk 
kell hát üdvösségünkhöz! 

5. Nincsen üdvösség senki másban, 
mert nem adatott az embereknek 
az ég alatt más név, amely által 
üdvözülhetnénk. ApCsel 4,12

Ez a nagyon fontos igevers egyértel-
művé teszi, hogy nincs értelme máshol 
keresni megoldást, szabadulást. És 
nem azért, mert nem vagyunk elég 
találékonyak, vagy nem „kutatnánk” 
elég alaposan a lehetőségeket, hanem 
azért, mert nincs más, Isten ezt az 
utat, és csakis a Jézus Krisztus által 
„megjelent” utat adta a szabadulásra. 

Herjeczki
       Géza

Azután elkezdődik egy fájdalmas 
folyamat. A szerető Mester figyelmesen 
darabokra szedi az életünket, feltárja 
a cserére, javításra, újrafestésre váró 
részeket. Azonban végig érezhetjük 
kegyelmét, azt hogy mennyire 
értékesnek drágának tart bennünket, 
mert az Ő vérével fizetett értünk. 

Néha azért nem történik meg a 
reformáció, mert bár vágyunk rá, 
kérjük, akarjuk, de nem vállaljuk 
hogy az Úr velünk, rajtunk kezdje el 
ezt a munkát, és nem engedjük, hogy 
belenyúljon az életünkbe. Munkálkodás 
nélkül viszont soha nem lesz megújulás, 
legfeljebb felújítás. Ha elvárjuk, hogy 
a Mester csak gyarapítson szépítsen 
bennünket, viszont nem engedjük, hogy 
Szentlelke munkálkodjon az életünkben, 
mindig ugyanazok fogunk maradni: 
régi, dohos bútordarabok, a festék alatt. 

Mennyivel csodálatosabb, amikor 
vállaljuk formáló kezének fájdalmát, és 
engedjük, hogy áldássá, újjá tegyen ben-
nünket, és használjon mások megújulá-
sában, újjászületésében.

A reformáció titka tehát nem más, 
mint hogy: teljes egészében átadjuk 
szívünket, magunkat és az életünket 
az Úr jézus Krisztusnak. Kérjük, 
hogy az Ő szerető keze érintésen, 
formáljon bennünket át. Mert nem lehet 
más célunk, minthogy az Ő tetszésére 
éljünk, és Neki szolgáljunk.

A megújulás legizgalmasabb része, 
amikor a Mester keze ismét elkezdi 
összerakni életünk darabjait úgy, 
ahogyan az Ő csodálatos tervében meg 
van írva. Mert van helyreállás, van 
második esély, új élet, új világosság, újra 
tündöklés, de csak Jézus Krisztus által. 
(Ézs 60:1)

A reformáció kegyelme, hogy újra 
kézbe vesz, újra használ a Mester, 
úgy ahogyan régen, sőt annál sokkal 
csodálatosabban. Ez a folyamat is hosszú 
időt vehet igénybe, de napról napra 
látszik az Úr munkájának eredménye, 
és mi csak ámulunk, csodálkozunk, 
dicsőítve őt. Majd megjelennek rég nem 
látott gyümölcsök, emberek, szolgálatok 
az életünkben, közösségünkben, 
és elkezd fújni a Szentlélek szele, 
csodálatos dolgokat cselekedve. Ez az, 
amire rég vártunk, de az előbbiek nélkül 
soha meg nem tapasztalhatunk.

Nem szabad elfelejtenünk, azt sem, 
hogy az Úr reformációja határtalan. 
Nem csak egy esemény, hanem egy 
egyre kiteljesedőbb, áradóbb folyamat, 
amíg el nem érünk az Ő országába.

Végül mi is a Mester célja a refor-
mációval? Ahogyan az újjáépített bútor 
csodájára jár mindenki, látja szépségét, 
és dicséri annak alkotóját, mesterét, úgy 
kell a mi életünket látva másoknak, ve-
lünk együtt, dicsőíteni Mennyei Atyán-
kat. (Mt 5:16).

Amikor pedig az Úr Jézus közöttünk 
jár, vizsgálja életünket, hadd lássa 
rajtunk kezének munkáját. Ha ránk 
néz, örüljön gyermekeinek, akiket az Ő 
megmentő szeretete újít meg, és öröme 
hadd legyen egyre bőségesebb bennünk. 
Igénk így fejeződik be: “megújít 
szeretetével, ujjongva örül neked.” 
Kész vagy-e erre az egyre kiteljesedőbb, 
határtalan megújulásra, a Mester 
örömére, dicsőségére? Adja az Úr, hogy 
úgy legyen!

                                 Huli Sándor  

Az „üdvösség” fogalmával az Ószövet-
ségben is találkozunk (pl. Dávid: Az Úr 
az én világosságom és üdvösségem: kitől 
féljek? Zsolt 27,1). Az itt következő új-
szövetségi igék segíthetnek abban, hogy 
jól megértsük e számunkra életbevágóan 
fontos fogalmat. 

1. Mert megjelent Isten üdvözítő ke-
gyelme minden embernek. Tit 2,11

Megjelent. A Messiás eljöveteléről 
próféták jövendöltek, mégis váratlanul, 
szinte észrevétlenül jelent meg 
közöttünk. Minden ember számára 
küldte Isten Jézust – Ő az „üdvözítő 
kegyelem.” A betlehemi gyermekről 
kiderült, hogy Ő az Isten egyszülött Fia, 

A Mester reforMácIójA
folytatás az 1. oldalról

          ÜDVÖssÉG

AZ ÜDVÖssÉG tÖKÉLetes
Az üdvösség tökéletes, 
Mit Jézus ád nekünk. 
Üdvszomjasan ragadja meg 
E nagy kincset szívünk! 
Ne kétkedjél az Úr szaván, 
Ha fel nem foghatod! 
Többet tesz éretted az Úr, 
Mint elgondolhatod. 
Igéje tiszta, mint a nap, 
S ígérete dicső, 
Teljes megváltást ad nekünk 
A nagy Üdvözítő. 
Ő meghalt, feltámadt és él, 
Szentlelke működik, 
Munkája mind tökéletes, 
Megszentel, üdvözít! 
      E. Gerhardt  (BGyÉ 200)
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(virtuális) - 2022. szeptember 17.
A szövetség tisztségviselői:

dr. Gergely István elnök, Püsök 
Dániel alelnök, Szabó István titkár, 

Kovács József pénztáros,  
Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök

 „IsteN A MI oLtALMUNK És 
ERŐSSÉGüNK.” Zsolt 46: 2a

Különleges közgyűlés volt ez a 114-dik. 
Tíz órakor kezdtünk, de Kaliforniában 
akkor még csak reggel 7 óra volt, 
Melbourne-ben viszont már vasárnap 
hajnali kettő volt, amikor Horváth Ferenc 
lp. testvér bejelentkezett. Mégis együtt 
voltunk – nem egyforma áldozatot 
hozva a jelenlétért. Ám a Ráma táborba 
sem egyforma távolságokból szoktunk 
érkezni. Mindenesetre egyszerre volt 
jelen bennünk a tábori, személyes 
találkozás hiánya miatti fájdalom, és az 
egymás látásának öröme, még ha az a 
zoomos felületen történt is. 

Korábbi hirdetéseinkből kiderült 
már, hogy többször is elhalasztottuk a 
közgyűlést, abban a reményben, hogy 
megnyílik a járvány miatt lezárt határ, 
de nem így történt. Reméljük jövőre újra 
Rámában találkozhatunk!

A közgyűlésen kb. annyian voltunk, 
mint általában: ötven egynéhányan. 
Elsősorban a gyülekezeteink tagjai, de 
néhány „members at large” testvérünk 
is bejelentkezett. 

Hálásak vagyunk azért, mert jó 
lelkülettel telt a közgyűlés. Azért is, 
hogy minden tervezett feladatunkat 
elvégezhettük. Az itt, a lapunkban is 

közölt tárgyrend szerint vezette az egész 
napos alkalmat szövetségünk elnöke, 
dr. Gergely István testvér. A technikai 
hátteret Huli Sándor lp. biztosította, az 
énekeket Deák Zsolt testvér válogatta és 
vetítette be mindannyiunk készülékébe. 

Öt jelentést hallgattunk meg a délelőtt 
során, melyből négyet (kissé rövidítve) 
lapunkban is közzé teszünk, hogy 
olvasóink is figyelemmel kísérhessék 
szövetségünk életét, szolgálatát 
(az elnökség tagjai és a szerkesztő 
jelentését). Az ötödiket nem közöljük 
ugyan, de az is éppen olyan fontos része 
volt a tanácskozásainknak: a pénztáros 
testvér jelentése. Kovács József test-
vér egyrészt az elmúlt év pénzügyi 
mozgásairól tájékoztatott bennünket, 
másrészt a Missziós és Jótékonysági 
Bizottság által a közgyűlés számára 
elkészített és javasolt költségvetést 
terjesztette elő, melyet a közgyűlés meg-
vitatott és elfogadott.  

A testvériség hálaadással nyugtázta, 
hogy szövetségünk anyagi értelemben is 
folyamatosan végzi missziós küldetését 
– úgy a saját missziós területünkön, 
mint a Kárpát medencében, az ott élő 
missziómunkások és gyülekezetek felé. 

Délután került sor a választásokra. A 
szabályzatunk értelmében, a gyülekeze-
tek javaslataira építve (melyet a jelölő 
bizottság elnöke, Balla Zsigmond test-
vér ismertetett) zajlott le a választás. 
Ennek eredményeként szövetségünk új 
elnöksége a következő: elnök: Püsök 
Dániel torontói lelkipásztor, alelnök: 
Lukács jános chicagói lelkipásztor, 

titkár: Huli sándor detroiti lelkipásztor, 
pénztáros: Kovács józsef detroiti elöljáró.

A megválasztott tisztségviselők beik-
tatására is sor került. Ezt a szolgálatot is 
Gergely testvér végezte, tiszteletbeli el-
nökünk, Kulcsár Sándor testvér helyett, 
meghűléses hangprobléma miatt. Hagyo-
mányosan az alszövetségek új tisztségvi-
selőit is ilyenkor szoktuk beiktatni. Az 
elmúlt hetekben Nőszövetségben is meg-
történt a választás, így annak új vezetői is 
beiktatást nyertek: elnök: Püsök Adina, 
alelnök: Gergely Piroska, titkár: Huli 
Valéria, pénztáros: Kovács Irén nőtest-
vérek személyében.

A 2019-es közgyűlésünk óta az Úrhoz 
költözött testvéreinkről emlékeztünk 
meg ezután. „Az Úr szemei előtt drága 
az ő kegyeseinek halála” - idézte a 
116-dik Zsoltárból Gergely testvér. A 
megemlékező igei  gondolatok után 
Kulcsár Attila lp. imádkozott, hálát adva 
értük. (A felsorolt testvéreink nevét a 
titkári jelentésében olvashatjuk.) 

Közgyűlésünk során természetesen 
lelki énekeket és igei üzeneteket is 
hallhattunk. A reggeli áhítatot Deák 
Zsolt clevelandi lp. vezette, délelőtt 
Lukács János lp. hirdetett igét – 
mindketten a közgyűlés mottóját, a 46. 
Zsoltárt vették alapul. Délután az új 
elnök, Püsök Dániel lp. hirdetett igét az 
Efézus 5,18 alapján.  

Remélem mindkét igehirdetést közöl-
ni tudjuk majd lapunkban is. 

Itt is Urunk áldását kívánjuk szövet-
ségünk és a megválasztott vezetők éle-
tére és szolgálatára!

          Herjeczki Géza napi jegyző

ÉsZAK-AMerIKAI MAGYAr BAPtIstA sZÖVetsÉG 114. KÖZGyűLÉSE
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risége rendkívüli módon hozzájárult a 
szükségben lévők megsegítéséhez. Ez-
úton is szeretném megköszönni a testvé-
rek áldozatos jószívűségét, és kívánom, 
hogy az Úr sokszorosan pótolja vissza 
mindenkinek azt, amit Isten országa 
ügyéért, a szükségben lévők anyagi és 
szellemi támogatásáért tett.  

GYÜLeKeZetI eseMÉNYeK
A gyülekezeteinkben zajlott sokszínű 

események közül kettőt szeretnék ki-
emelni: 

2021 októberében került sorra Deák 
Zsolt testvér beiktatása a Cleveland-i 
gyülekezetben. A járványügyi korláto-
zások miatt, majdnem 2 évi halasztás 
után történhetett meg ez a várva várt ese-
mény. Szövetségünket Kulcsár Sándor 
testvérrel képviseltük. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy pásztor és nyáj egymásra 
talált, hálásak vagyunk a harmonikus 
együtt munkálkodásért és a pozitív irá-
nyú változásokért, melyek Deák testvér 
szolgálata nyomán történnek a gyüleke-
zetben. Isten további áldását kívánjuk 
mind a gyülekezet testvériségére, mind 
a lelkipásztor és családja életére. 

Az alhambrai gyülekezet, a másik 
olyan közösség szövetségünkben, amely-
nek életében jelentős változás történt a  
mögöttünk álló közgyűlési évben. Több 
mint 30 éves szolgálat után Novák József 
testvér nyugdíjba vonult.  A gyülekezet 
2022. május 8-án ünnepélyes keretek 
között hálaadással emlékezett Novák 
testvér és felesége hűséges szolgálatára. 
Szövetségünk részéről Szabó István test-
vér volt jelen ezen a különleges ünnepsé-
gen. Ezúton is köszönjük Novák testvér 
példa értékű és hűséges szolgálatát, ame-
lyet mind a helyi gyülekezetben, mind a 
szövetség közösségében hosszú évtizede-
ken át kifejtett. Isten áldását kérjük nyug-
díjas éveire, ugyanakkor imádkozunk 
azért, hogy az Úr vezesse az alhambrai 
gyülekezet testvériségét az új lelkipász-
tor megtalálásában és meghívásában.

tÖrtÉNeLMI sZoBA
Azt is meg szeretném említeni rövid 

jelentésemben, hogy  a közelmúltban 
megtörtént a szövetség történelmi/le-
véltári szobájának felújítása. A  New 
York-i testvérek a terem renoválá-
sával foglalkoztak, a szövetség pedig 
meg-felelő könyves bútorokat rendelt, 
amelyekben védett helyen tárolhatjuk 
szövetségünk könyveit, emléktárgyait 
és dokumentumait. 

A megrendelt könyves bútorok július 
elején megérkeztek, és örömmel jelent-
hetem, hogy  csekélységem hozzájáru-
lásával a meglévő könyvek és levéltári 

eLNÖKI jeLeNtÉs A 2021-
2022-ES KÖZGyűLÉSI ÉVRŐL

Isten iránti hálával jelentem, hogy az 
elmúlt közgyűlési évben, kegyelmének 
köszönhetően, gyülekezeteink és szö-
vetségünk folytathatta Istentől kapott 
küldetését. A nehézségek ellenére, Isten 
sok tekintetben megáldotta közösségi 
életünket, bezárt ajtók helyett újakat nyi-
tott. Hálás vagyok, hogy a gyülekezetek 
(többsége) már rendszeresen megtart-
hatták össze-jöveteleiket, szép számban 
voltak házasságkötések, bemerítések, 
ifjúsági konferenciák stb. Az érvényben 
lévő járványügyi korlátozások inkább a 
szövetségi szintű rendezvényeinket aka-
dályozták, bizonyítja ezt, ez az online 
közgyűlés is. 

A körülményekre való tekintettel mai 
jelentésemben szolgálatom és közösségi 
életünk csak néhány területéről teszek 
említést:

BIZottsáGI MUNKáLAtoK
Ami szövetségünk vezető testületeinek 

munkáját illeti, szeretném elmondani, 
hogy az évközi, és a későbbi gyűléseket 
testvéries légkörben tartottuk meg a vir-
tuális térben. A végrehajtó és missziói 
bizottság évközi gyűlése folyó év márci-
us 12-én történt. Ekkor került napirendre 
szövetségünk aktuális ügyeinek megbe-
szélése, illetve a költségvetés elkészítése, 
amelyet rövidesen pénztáros testvérünk 
jóváhagyás végett a közgyűlés elé ter-
jeszt. 

Az elnökség és végrehajtó bizottság 
később is tanácskozott. Ezen megbeszé-
lések célja lényegében az évi közgyűlés 
megszervezése, illetve, a kárpátaljai me-
nekültek és gyülekezetek számára gyűj-
tött támogatások elosztása volt. 

CÉLGyűJTÉSEK
Ez utóbbi gondolatot folytatva, 

szeretném ismertetni a közgyűlés 
résztvevőivel, hogy szövetségünk 
gyülekezeteiben kétszer tartottunk 
célgyűjtést az elmúlt közgyűlési évben.

2021-ben, a hálaadás napján, a 
székesfehérvári gyülekezet bővítésére 
szerveztünk gyűjtést. A székesfehérvári 
testvérek levélben köszönték meg 
szövetségünk gyülekezeteinek nagylelkű 
támogatását.

2022-ben az orosz-ukrán háború feb-
ruári kitörése miatt, húsvét vasárnap-
ján az ukrajnai magyar baptista lelki 
munkások és gyülekezetek számára 
tartottunk célgyűjtést. (Gyülekezeteink 
már a célgyűjtés előtt is küldtek gyors-
segélyt az Ukrajnából menekülők szá-
mára.) 

Amint a számok is mutatják, az elmúlt 
közgyűlési évben szövetségünk testvé-

anyagok nagy százaléka már helyére ke-
rült. Ezúton is köszönetet mondunk Bal-
la Zsigmond testvérnek, aki a bútorok 
megrendelésében és szállításában orosz-
lánrészt vállalt, és a  New York-i testvé-
reknek, azért mert helyet biztosítottak 
szövetségünk történelmi szobájának, és 
hozzájárultak a terem felújításához, il-
letve, annak korszerű bebútorozásához.

MABAVIsZ KÉPVIseLet
Az elmúlt közgyűlési évben két alka-

lommal volt lehetőségem képviselni szö-
vetségünket a MaBaVisz tanácsülésén. 
2021-ben augusztus 16-án Buda-pesten 
tartottuk megbeszéléseinket, mintegy 
záró alkalmát egy különleges hétvé-
gének, melynek keretében, a 2021-ben 
megválasztott Magyarországi Baptista 
Egyház vezetőinek beiktatása is meg-
történt. 

Ebben az évben  május 22-24 között,  
Szlovákiában, Szentpéteren találkozott 
a MaBaVisz tanácsa. Ez évben, a tagszö-
vetségi beszámolók után, a kárpátaljai 
magyar baptista testvéreink helyzetéről 
és megsegítéséről szólt a tanácskozás 
leginkább. A megbeszéléseket színes 
ünnepi alkalmak követték. Ezek kereté-
ben: 

1. Both József nyugdíjas lelkipásztor 
testvérnek átadtuk a már korábban oda 
ítélt Kornya Díjat. 

2. megtörtént az elnöki tisztség átadá-
sa (a soros elnökséget az MBE elnöke, 
Papp János testvér vette át Pardi Félix 
testvértől, az RMBGYSZ elnökétől).

3. a szentpéteri imaház udvarára a 
kárpátmedencei anabaptista mozgalom 
500 éves évfordulójára (2023) készülve, 
egy fát is elültettünk, amely reményeink 
szerint a következő nemzedékeket emlé-
kezteti majd hitelődeink, az anabaptis-
ta hívők kárpátmedencei jelenlétére és 
missziójára. 

VáLAsZtás
Mivel ez a közgyűlés választási köz-

gyűlés is, befejezésül el szeretném mon-
dani, hogy rendkívüli megtiszteltetés 
volt számomra, hogy az elmúlt 7 évben 
szövetségünk egyik vezetőjeként szolgál-
hattam. Köszönöm a testvérek bizalmát 
és mindazok fáradságát, akik elősegítet-
ték munkámat. Az utóbbi három évben a 
járvány és a járvány miatt hozott korlá-
tozások nehezítették közösségi életünk 
működését. Azonban hálás vagyok az 
Úrnak, hogy a nehézségek és megszorí-
tások ellenére, egységben munkálkodva 
szép eredményeket is elértünk. Minden 
jóért Istené a dicsőség, a mulasztásokért 
pedig megbocsájtó kegyelmét kérem. 

                           folytatás a 9. oldalon
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gyelembe vették a játékvezetők az egyes 
csoporttagok szolgáló- és segítőkészsé-
gét is. Jó volt látni ahogyan egymást túl-
licitálva igyekeztek a fiatalok segíteni, 
szolgálni egymásnak, az idősebbeknek, 
a tábori személyzetnek. Reméljük, hogy 
nem csak a pontokért tették, hanem a ta-
nultakat akarták gyakorlatba ültetni, s jó 
kis kiképzőtábor volt ez a szolgáló élet 
„hadművelethez”.
A fiatalok által szervezett csoportos já-

tékokon kívül volt 
még lehetőség a 
Bambi tavon kenuz-
ni, kajakozni, az óri-
áscsúszdáról a tóba 
csobbanni, röplab-
dázni, valamint az 
Au Sable folyón egy 
kiadós kajak/kenu 
-túrán karizmokat 
erősíteni. Az esti 
összejövetelek után 
a tábor egyik játé-
kokkal, pin-pong 
asztallal felszerelt 
termében múlatták 
az időt a táboro-
zók, vagy a méretes 
pavilon tűzhelye 
körül sütögették a 
marshmallow-t, éne-
keltek, beszélgettek, 

társasjátékokat játszottak. Bár ifjúsági 
tábornak volt meghirdetve a tábor első 
szakasza, s a fiatalok szervezték a fog-
lalkozások, játékok, dicsőítés jó részét, 
a felnőttek is részt vettek csaknem min-
den aktivitásban (kivéve bizonyos nem 
öregedő csontoknak való játékokat). 
Nemhogy generációs problémák nem 
voltak, de sok esetben a felnőttek még 
lelkesebben játszottak, mint a fiatalok, s 
példát mutattak abban, hogyan kell mél-
tósággal veszíteni. 

A táborozás fénypontja a szombat dél-
előtti bemerítési ünnepély volt, amikor 
Bancsov Ildikó vallotta meg hitét és pe-
csételte meg döntését Krisztus követé-
sében a bemerítés által. Az ünnepélyes 
mozzanatra a tó vizében került sor, s a 
detroiti gyülekezeten és a vendég fiata-
lokon kívül a tábor személyzete is hálát 

adott a mennyei seregekkel együtt Ildi-
kóért. A szolgálatban kivette részét az 
immár tizenegy fősre bővült és nagyon 
jól hangzó fúvós zenekarunk is, zenélve 
úgy a bemerítési ünnepélyen, mint a va-
sárnapi összejövetelen. 

A tábor személyzete, különösen a 
konyhai dolgozók, mindent megtettek 
azért, hogy a táborozók ellátása zök-
kenőmentes és kielégítő legyen. Nem 
kerültek ugyan asztalra a Rámában 
megszokott magyaros finomságok, de 
bőségesen jutott minden napra a finom 
(természetesen amarikaias) ételekből, s 
a szakács megígérte, hogy amikor leg-
közelebb ott táborozunk, készít majd 
magyaros ételeket is a kedvünkért. 

A Bambi tó nem volt ugyan a 
Couchiching tó, és a Bambi Lake Retreat 
nem a Ráma tábor, de nem kizárt, hogy 
hagyományteremtő volt ez a táborozás. 
Nem Ráma helyett, hanem Ráma mellett 
jó kikapcsolódási, feltöltődési hely lehet 
gyülekezetünknek, fiataljainknak ez a 
tábor. Michigan Detroittól északabbra 
eső része is megér egy-két kirándulást, 
táborozást, ha netán valakinek kedve tá-
mad jövőre velünk együtt táborozni!

                                               IK

Nyári tábor Michiganben 
Amolyan Ráma-pótló táborozást szer-

veztek a detroitiak augusztus 3. és 7. 
között a Roscommon (Michigan állam) 
település közelében levő Bambi Lake 
Retreat and Conference Centernél. 
Szerdán délután (közvetlenül egy kiadós 
vihar és áramszünet után) érkezett a tá-

borhelyre a kb. 35 fiatalokból és fiatalos 
felnőttekből álló magyar csoport. A hat-
van éves múltra visszatekintő, a SBC 
tulajdonában lévő, 200 férőhelyes tábor 
(ami a hét végére már teljesen a detroi-
tiak rendelkezésére állt) szép környezet-
ben, kedves személyzettel, jól felszerelt 
konferencia teremmel tökéletes hátteret 
biztosított a négy napos gyülekezeti va-
kációhoz. A táborozást szervező detroi-
tiakon kívül érkeztek fiatalok és felnőtt 
vendégek Colorádóból, New York-ból, 
Pennsylvániából, Floridából sőt Ma-
gyarországról is. Kulcsár Attila Venice-i 
lelkipásztor (a meghívott előadó) és Huli 
Sándor, a detroiti gyülekezet pásztora 
tartották a bibliai tanulmányokat szerda 
estétől péntekig, a hétvégén pedig be-
kapcsolódott a szolgálatokba Herjeczki 
Géza nyugalmazott lelkipásztor is. 

A Vezetés és szolgálat témakörök 
szolgáltak a táborozás lelki részének 
alapjaként. Az interaktív előadások 
hangsúlyozták a helyes motiváció fon-
tosságát, valamint részletesen taglalták 
a magvetésre (szolgálatra) való elhívás 
felismerését, a magvetés mikéntjét, ne-
hézségeit, idejét, a magvetésben való 
együtt munkálkodás fontosságát, és ter-
mészetesen az aratás áldásait is. A szol-
gálatról nem csak tanultak a fiatalok, de 
gyakorolták is. A jól szervezett csapat-
versenyek, vetélkedők pontozásakor fi-

DetroIt
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ottHoN jártUNK
Éjfél előtt szálltunk le New Yorkba. 

A 24 órás utazás fáradtságát csupán 
a közelgő formalitások izgalma tudta 
elfeledtetni velünk. Vajon minden 
rendben lesz? Megérkeznek a bőröndök?  
Közben tartottam a kapcsolatot Gergely 
István lelkipásztor testvérrel, aki 
távollétünk idején vigyázott az autónkra, 
ő már ott volt a repülőtéren és várt 
ránk. A gyermekek türelmetlenkedni 
kezdtek a kígyózó sorban, mikor 
pedig az útleveleket vizsgálták, nekik 
valami másra kerekedett kedvük. Majd 
egyenként kihalásztuk a bőröndöket, 
jól megpakoltuk a kis szekereket és 
meglepetésünkre nem állítottak félre 
csomagjaink tüzetesebb átnézésére.

Amint elhagytuk az épületet, igazi 
amerikai káosz köszöntött: a nagy 
tömegben nehezen tartottuk egymást 
szem előtt, az autók gyakori dudálásánál 
csakis a rendőrautók szirénázása 
volt hangosabb.  Nagy volt az öröm, 
amikor a zűrzavarban megláttuk István 
testvért! Gyorsan bepakoltunk mindent 
az autóba, majd szavakat nem találva 
próbáltuk megköszönni testvérünk 
segítségét, értünk hozott áldozatát. 
Az éjszaka kellős közepén tért vissza 
tömegközlekedéssel otthonába, mi pedig 
folytattuk utunkat Clevelandbe. 

Elmondhatom, hogy New York 
éjfél után sem alszik, gyermekeim 

viszont gyorsan elaludtak. Egy ideig 
feleségemmel élveztük a csendet, aztán 
bekapcsoltam a rádiót, és első vagy 
második keresésre, a legszebb régi 
keresztyén himnuszok szólaltak meg. 
Igazi mennyei balzsam a léleknek. A 
Manhattan hídról már nem is annyira 
a várost csodáltam, hanem Istent, aki 

békességet ad, vezet és megtart. Egy 
különleges hónap állt mögöttünk, hiszen 
hazalátogattunk. 

Állandó szállásunk Szilágyperecsen-
ben, sógoroméknál, Tőtős Péternél 
volt, aki családjával együtt nagy 
szeretettel fogadott. Érkezésünk utáni 
első napokban rendszeresen bejártunk 
szüleimhez Zilahra. Első vasárnapunkat 
délelőtt a Szilágyperecseni 
Gyülekezetben töltöttük, délután pedig 
a Zilahi Gyülekezetben voltunk és 
mindkét helyen szolgáltunk.  

Aztán egy hosszú körútra indultunk 
a családdal, amelyet közben én még 
megszakítottam egy szilágysági látoga-
tással-tartózkodással. Kezdetben Gyer-
gyószentmiklósra mentünk, ahol egy 
missziós konferencián vettünk részt. A 
három napos eseményt a helybeli baptis-
ta gyülekezet szervezte 
– inspiráló, tartalmas 
és tanulságos volt. 

Gyergyóból tovább 
haladva, Csíkszere-
dában találkoztunk 
Deák Melindával és 
az ő két gyermekével, 
majd Borzási Dávid és 
családjával. Mindkét 
családhoz szoros ba-
ráti kötelékek kötnek, 
amelyek még a bras-
sói évek alatt alakul-
tak. Gyermekeik szin-
te egyidősek voltak a 
mi gyermekeinkkel, 

gyakran nyaraltunk együtt és halmoz-
tuk egymásra a különleges emlékeket 
- most pedig Andrást gyászoltuk, akit 
kevéssel azelőtt az Úr elszólított e földi 
létből. Közel állt a szívemhez, korban is 
csak 15 nappal volt fiatalabb nálam, az 
út túloldalán laktak, így sokszor adódott 
lehetőség a kapcsolattartásra. 

cLeVeLAND
Aztán a Hargita Táborba tartottunk, 

ahol gyermekeink részt vettek a zenehé-
ten, feleségem pedig besegített az egyik 
csoporttal való foglalkozásban. Vélemé-
nyem szerint ez egy nagyszerű kezde-
ményezés: 30-nál is több lelki és lelkes 
zenetanár, 150  gyereket tanított zenélni 
mindenféle hangszereken. Ráadásul a 
komoly lelki foglalkozásnak már első 
estétől látszottak gyümölcsei, hiszen 
egyre többen döntöttek Jézus követése 
mellett. Pár nap után csatlakoztam újból 
családomhoz, élmény volt a gyermekek 
felé szolgálnom a táborban. 

Majd együtt mentünk tovább Bras-
sóba, korábbi szolgálati helyünkre. Jó 
és áldásos volt a testvérekkel találkoz-
ni, emlékeket felidézni, mindenért hálát 
adni. Ezt követte egy csendes elvonulás 
Lövéte környékére, a Szeltersz völgyébe, 
együtt Győrfi Tóbiás és Szabó Szilárd 

lelkipásztorokkal és családjukkal. Vé-
gül Perecsenbe érkeztünk vissza. A ro-
konainkkal töltött utolsó napokra esett a 
Balla Katalin nőtestvérnek a temetése, 
amelyen én is szólhattam Urunk vigasz-
taló igéit. 

Egyik reggel, amikor a hegyekben 
tartózkodtunk, elvonultam, hogy 
megnyissam Isten igéjét. Jézus 
megdicsőülésének története jött elém. 
Ez a történet szinte minden erdélyi 
táborozás alkalmával előjön, hiszen 
a hegyekben szokták megtartani, és 
mindig elhangzik Péter óhaja: “Mester, 
jó nekünk itt lennünk...” Viszont egy 
kicsit később megszólal az Atya és 
elmondja, hogy mit kell tennünk: “Ez 
az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!” 
(Mk 9:7b) Rövid idő után Jézus 
visszavezette tanítványait a völgybe.

Jézus tudja, hogy mi a “jó nekünk,” 
és vezet bennünket, csak figyeljünk és 
hallgassunk rá, engedelmeskedjünk 
neki! 
                                  Deák Zsolt lp.
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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).

sUNDAY
Breakfast at hosts
10:30 am - sUNDAY serVIce
- Worship and szolgalatok
- teaching 2  (Zsolt Deak - HUN) - 

How christ Gives Us Perspective
- Worship and prayer
- Blessing, Amen 
1 pm - Lunch @ church 
Departures and goodbyes 
- Afternoon - Midway Sports & 
  Entertainment, Taylor or TBD

Yahweh reigns, let the earth rejoice; 
Let the many coastlands be glad. Psalm 
97:1 (LSB)

Dear Ones,
Though the war in Ukraine has not 

ended yet, we praise the Lord for His 
protective hand on the members of 
the TWR Ukraine team. They are still 
alive and work diligently to help their 
fellow citizens through their broadcast 
ministry.  In a recent update on the 
www.twr.org/russia-ukraine site, I read 
this from Alexander Chmut, the director 
of TWR Ukraine:

I have been in contact with soldiers on 
the front line for a long time now. They 
are watching our videos and they say it 
encourages them. I always pray for them, 
and I see that God answers the prayers. 
They are still alive and moreover, God 
keeps their units safe through them.

The program producers have been 
getting encouraging feedback from their 
listeners.  A lady from northern Ukraine 
wrote this:  

During these dark times, your sermons 
have become a breath of fresh air! I can 
actually feel your love and sincerity! 
My beloved husband, the father of 
our two kids, is now on his way to the 
front...  Everything is in God’s hands! 
Please, tell me, what should I do for him 
spiritually? How to pray? How to bless 
him and protect him? 

A man from the capital city, Kyiv, 
responded to the programs this way:  

I am an atheist but each time I hear 
you, my heart fills with love and respect 
for you! May there be as many believers 
as possible like you! If I ever meet 
you, I will hug you like my own family 
and thank you for everything: for your 

words, your thoughts, and your heart. I 
am your friend forever.

Let us continue praying for God’s 
gracious work as His Word is proclaimed 
in that war-torn region and beyond 
for the salvation of many people yet, 
including this atheist radio listener. 

Praise the Lord that He has granted 
me success in finding a solution for the 
discrepancy I investigated for some time 
in our software module developed for 
TWR’s new global remote monitoring 
system. 

We are deeply grateful for your loving 
partnership with us in our missionary 
service with TWR. May the Lord’s 
continued blessing rest upon you and 
your loved ones richly!

Until He comes, 
                            Kalman Dobos

The United Nations reports that at least 
12 million Ukrainians have fled their 
homes, although hundreds of thousands 
have been able to return. The refugee 
crisis continues, however. Please ask the 
father to care for his children and to bless 
those providing care.

About two-thirds of the global Christian 
population once lived in europe. Now, 
the continent is steadily marching toward 
post-Christianity — and we want to 
change that. Our global network is taking 
the gospel to 33 countries in 35 languages 
across this spiritually forgotten continent.

Detroit Youth conference 
october 7-9, 2022 

schedule

You make known to me the path of 
life; you will fill me with joy in your 
presence, with eternal pleasures at 
your right hand. Psalm 16:11

frIDAY
3-6 pm - Arriving to church
6 pm - Dinner
7 pm - freedom Night (fellowship)

- free for worship (Worship Session)
- free for connecting (Introduction -  

         ice breakers)
- free for asking (forum - Q&A
     session)
- free for fun (Game Night)

sAtUrDAY
Breakfast at hosts
10 am - Worship and devotion 
      at church
10:30 am - Election for youth
     convention leaders
11 am - seminars (Attila Kulcsar,
     Zsolt Deak, Sandor Huli)

-  false identity (Zsolt Deak) a 
Biblical view on social media, 
online behavior…etc.

- Dealing with pressure and quarrels
     (Attila Kulcsar) 
- Prayer room / personal questions
(continuously during the conference)

12:30 - Lunch at the church
1:30 pm Wiard's orchards, Ypsilanti 
(in case of rain: Kudos Taproom & 

fieldhouse, Taylor)
5:30 pm - Dinner (@ church)
6:30 pm - Worship Night
- Worship and testimonies
- teaching 1 (Attila Kulcsar - ENG) - 

our Perspective and the World’s
   Perception
- Worship and prayers
9 pm - Zap Zone Glo-Golf, taylor / 
  Kudos Taproom & fieldhouse, Taylor
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Az utóbbi években örömmel tapasztal-
tam, hogy Szövetségünkben olyan lelki-
pásztorok szolgálnak, akik alkalmasak 
közösségünk vezetésére, előbbre tudják 
vinni szövetségünk adminisztratív és 
missziós szolgálatát. Ezért Isten iránti 
hálával, jó szívvel és jó reménységgel, 
(szükség szerint) segítő készséggel te-
szem le tisztemet. Imádkozom azért, 
hogy szövetségünk testvérisége, szol-
gatársaim, és azok, akiket ma vezetői 
tisztséggel bízunk meg, legyenek min-
dennapos megtapasztalói Isten oltalma-
zó, megsegítő és megáldó kegyelmének.  

               Dr. Gergely István elnök

Gyülekezeteinkről most csak annyit, 
hogy az évközi gyűlésen elhangzott 
beszámolókból egyértelműen kirajzoló-
dott, hogy mindegyik gyülekezetünk 
túlélte a világjárványt, a közösségeink 
testvérisége a körülményekhez képest jól 
van és hűségesen végzi a lelki munkát a 
gyülekezeten belül és annak falain túl is. 
Hálás vagyok ezért az Úrnak és minden 
szolgáló testvérnek! 

(Befejezésül az alelnök testvér kö-
szöntet mondott munkatársainak, az 
elnökség tagjainak, valamint a Missziós 
és Jótékonysági Bizottság minden tag-
jának az évek során tanúsított felelős-
ségteljes, fáradságos munkáért. (szerk)

Külön köszönöm mindenkinek az 
értem mondott imákat, a felém tanúsított 
bizalmat és a sok hiányosságom szere-
tetben való elszenvedését!

Alázattal kérem a közgyűlés tagjaitól 
jelentésem elfogadását és mandátumom 
végéhez érve tisztségemből való felmen-
tésemet is!

                     Püsök Dániel alelnök

tavaszi Ifjúsági találkozó 
május 27-29 között Chicagoban volt 
megtartva. Steiner József lp. tartotta az 
előadásokat a Tanítványozás témájáról. 
Több mint 100 vendég vett részt ezen az 
alkalmon.
további gyülekezeti események

Gyermekbemutatás
Kulcsár Zachary (New York), László 

Levi Caleb (Cleveland), Kis Eszter Emma 
(Cleveland), Sofia Maria foster (Detroit), 
Herjeczki Isaac Tamás (Detroit), Hailey 
Szegedi (Toronto), Kis Erik Daniel 
(Toronto), fodor István Levente (Chicago)

Bemerítések (szabadtéri)
Toronto (Ráma tábornál) 5 személy,  

Detroit (Bambi Lake) 1 személy, Venice 
fL. 2 személy.

Házasság kötések
Balla Zsigmond Jr. + Boda Ashley 

(Cleveland) / Balla Dávid + Grace 
Chappel  (Los Angeles) / Lakatos Laura + 
Cade Chris (Cleveland) / Juhász Anna + 
Mike Carrington (Detroit) / Juhász Robert 
+ Elekes Noemi (Detroit) / Halász Betti + 
Ilyés Denis (Ausztria) / Kulcsár Laura + 
Derick Milner (Atlanta) / Szabó Sámuel 
+ Teya Lonquist (Pensicola) / Kristopher 
Pirillo + Audrey Lynn Deleon (fort 
Myers). 

Akiket az Úr magához szólított
(A 2019. közgyűlést követően, gyüle-

kezeteinktől kiindulva) 
Alhambra: Novák Sebestyén, Tagai 

István, Andrew Mike Olah, Dobos Kál-
mán; chicago: Kulcsár Anna; cleve-
land: Sebestyén Anna, Pácsó Sándor, 
Varga Mária; Detroit: Sinn Rudy, Jakab 
Magdolna; Melbourne: fonyódi István; 
New York: Lődi Ákos; Palm Bay: Kish 
Ethel; toronto: Somogyi Gábor, Csutorka 
Elizabeth, Rigó Ilona, Kuti János és Má-
ria, Gál Attila, Podobni Erzsébet (Deb-
recen); Kelowna: Dr. Cserepka Margit, 
Krasznai Béla, Burzuk János; Kipling: 
Rev. Richard Barta; Venice: Lőrik Dezső;  
Kuti Sándor (fL), Enikő Mátrai Jeager 
(CA); lelkipásztorok és lp. feleségek: 
Szenczy Sándor, Gerzsenyi Sándor, 
Dániel Zalán, Gál Győző és Erzsike, 
Hostyánszki Péter, dr. Gerzsenyi László; 
Oláh Gabriella, Both Margit, fóris Mag-
da, Simon Enikő; 

id. Horváth ferenc, Szabó Irénke, 
Herjeczki Ildikó, Balla Katalin.

Emléküket szívünkben őrizzük!
Köszönöm a testvériség évtizedeken át 

irántam tanúsított szeretetét és bizalmát 
megbízatásaim végzésében. Isten 
áldása legyen továbbra is szövetségünk 
munkáján!

                       Szabó István titkár

A Missziós és jótékonysági 
Bizottság jelentése (részletek)

"Istenünk segítségével lehetett vég-
hezvinni ezt a munkát!" (Neh 6,16. A 
csütörtöki Áhítat igéjéből.)

Teljes szívvel vallom, hogy szövet-
ségünk 114 éves történelmére, és 
ezen belül az elmúlt szövetségi 
ciklusban megvalósított munkára is 
bátran elmondhatjuk, hogy egyedül 
Isten segítségével lehetett véghez 
vinni! Maradjon ez továbbra is így! 
Kérjük Isten segítségét mindenhez, 
amihez hozzáfogunk, bízzunk Isten 
segítségében és számítsunk is az Ő 
támogatására folyamatosan, valamint 
köszönjük meg Mennyei Atyánknak 
rendszeresen a Tőle kapott segítséget és 
adjuk Neki a dicsőséget mindenben!

Az elmúlt szövetségi szakasz, a 2020-
ban kezdődő pandémia miatt három 
helyett négy évre sikeredett. Nagy 
kihívásokkal kellett szembenéznünk 
személyes, családi, gyülekezeti, szövet-
ségi és társadalmi szinten egyaránt. 
Ennek ellenére örömmel jelentem, hogy 
szövetségünk Missziós és Jótékonysági 
Bizottsága minden évben, így a 
mögöttünk álló közgyűlési évben is 
megtartotta gyűléseit és előkészítette a 
szövetségi költségvetést a közgyűlésre. 

Hála Istennek szövetségünknek nagyon 
szétágazó missziós tevékenysége van. 
Belföldön ifjúsági találkozókat, ifjúsági 
és gyermek táborokat, fiataljaink missziós 
útjait, gyülekezeteinket, női konferenciákat, 
lelkipásztori csendesnapokat, csalá-
di táborozásokat, nyugalmazott lelki-
pásztorainkat és lelkipásztoraink özve-
gyeit, belföldi misszionáriusainkat stb. 
támogatjuk rendszeresen. Külföldön pedig 
imaházépítéseket, gyülekezetplántálásokat, 
nehéz anyagi helyzetben lévő lelkipászto-
rokat stb. támogatunk évi gyakorisággal. 

tItKárI jeLeNtÉs
Szeretettel köszöntöm az ÉAMBSz 

114. szövetségi közgyűlés résztvevőit a 
virtuális térben. Habár az utóbbi három 
év korlátozta gyülekezeti és szövetségi 
megszokott alkalmainkat, Isten mégis 
lehetővé tett néhány személyes vagy 
virtuális testvéri találkozást, gyülekezeti 
eseményeket. Ezekről szólok röviden 
jelentésemben. 
Őszi Ifjúsági Találkozó 

2021. október 8-10 között a clevelandi 
gyülekezet látta vendégül szövetségünk 
ifjait találkozóra. Téma: Re-connect…
Az előadók Lukács János, Huli 
Sándor, Kulcsár Attila és Deák Zsolt 
lelkipásztorok voltak.
A chicagói Gyülekezet 35. évfordúlója

2022. május 1-én emlékezett 
meg a chicagoi gyülekezet 35. éves 
fennállásáról. Mivel rövidesen követ-
kezett a chicagoi Ifi találkozó, nem lett 
nagy ünnepség tervezve, de jelen voltak 
a helybeliek és a Magyar Konzulátus 
képviselete.
Novák józsef, alhambrai lelkipásztor 
nyugdíjba vonulása

2022. május 8-án, anyák napi ünneppel 
egybekötve, a gyülekezet hálaadással 
emlékezett meg Novák testvér 33 éven 
át végzett lelkipásztori szolgálatáról. 

A gyülekezet meghívásából megtisz-
teltetés volt részt vennem feleségemmel 
együtt, képviselve szövetségünket. 
felolvastam Gergely István elnök 
testvér köszöntő és elismerő levelét is, 
amit az elnökség nevében írt. 

eLNÖKI  jeLeNtÉs
folytatás az 5. oldalról
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létesítményt, amikor minden szépen 
kialakult. Eszükbe juttatta az énekíró 
szavait: 

„Más fogja élvezni kezed munkáját, 
Aratni nem te fogsz, ki vetettél“ 
Két hűséges társuktól is nehéz volt az 

elválás, ők Morzsi és King. Az őserdőben 
a kutya nem luxuscikk, hobbi, hanem 
munkatárs. Amit az emberi szem nem 
lát, ők észlelik, érzékelik. Nagyon sok 
veszélytől megvédték gazdájukat. 

Cochabambából New Yorkba repül-
tek, ahol a régi kedves barátok, ismerő-
sök várták őket. Vissza a civilizációba, 
ez sem egyszerű. Sok év után, régi sze-
retett közösségben lenni, anyanyelven 
társalogni, ezt is csak az tudja igazán 
megérteni, aki hasonlókat már átélt. Át-
érezni mennyire egyek, hogy az idő és 
távolság nem elszakítja, hanem össze-
köti azokat, akik egy lélekkel itattattak 

meg. Hetekig is tudtak 
volna társalogni, de 
indulni kellett tovább, 
Torontóban is nagyon 
várták már őket. A 
gyermekek különösen 
élvezték a szabadságot, 
vendégeskedést, hogy 
együtt lehetnek a szülők-
kel, s újra ájszkrémet 
(fagylal-tot) ehetnek. 

Szabadságuk első 
három hónapja az, ami 
igazán szabadság. Ez 

pihenés, kikapcsolódás, gyógykezelés, a 
többivel a misszió rendelkezik. A három 
hónap hamar elszaladt rokon-, ismerős 
látogatással, berendezkedéssel, vizsgála-
tokkal. A hazajövetel Magyarországra, 
Erdélybe sajnos szóba sem jöhetett, első-
sorban anyagi okok miatt. 

A következő hónapokban Kanada 
szerte, különböző gyülekezetekben 
számoltak be arról a munkáról, amit 
Bolíviában végeztek. Kihangsúlyozva, 
mennyi ember él még sötétségben, 
nyomorúságban, Isten nélkül. 

(A missziós társaságnak az volt a 
célja, hogy a Kanadában élő nemzetiségi 
– magyar, orosz, ukrán, finn, stb. – 
gyülekezetekben is felébreszteni a 
külmisszió iránti érdeklődést.) 

Jánosnál polycythaemiát diagnosz-
tizáltak, amit valószínűleg a magaslati 
légkör váltott ki. A vörösvértestek 
kórosan felszaporodnak, az oxigén-
ellátásba besegítenek, de sok kóros hatást 
is kifejtenek, ami kezelés nélkül végzetes 
is lehet. Ez végigkísérte egész életén. 

NÉGY KeMÉNY ÉV VÉGÉN 
Szabadságuk ideje közeledett, 

igyekeztek mindent jól elrendezni, 
rendbe tenni. János heteken át mázolt, 
festett, parkosított. A kórház köré 
narancs- és grapefruit fákat, virágokat 
ültetett. Margitka a gyógyítás mellett 
rendezkedett, osztogatott. Csak a 
létszükségletükhöz nélkülözhetetlen 
dolgokat tartották meg. Lételemük volt, 
ha kettő van valamiből, odaadni annak, 
akinek nagyobb szüksége van rá. 

,,Eltikkadt szervezetünket nagyon 
megviselte ez a négy év. A misszionáriusok 
csaknem fele, fél év után feladja. Nem 
tudnak megbirkózni a klímával, a 
nehézségekkel. A mi egész ségi állapotunk 
is bizonytalan – írja János, – hiába, a 
trópus tízszeres erővel őrli, a nem keblén 
született jövevényt”. De sok más is őrölte 
az idegeiket. 

Egyik éjszaka szüléshez hívták a 
„Doktoritát”. Kocsival csak egy részét 
tudták megtenni az útnak, a folyón nem 
lehetett átkelni. A hídként átfektetett ge-
rendán a bennszülöttek úgy közlekedtek, 
mint a mókusok, de Margitka inkább 
csak lovagolva, vagy araszolgatva kísé-
relte meg az átkelést. János nem merte a 
Land Rovert (autójukat) magára hagyni. 
félt, hogy hűlt helyét, vagy megrongálva 
találnák. Így fiatal, csinos feleségét egye-
dül engedte a vadonba a bennszülött fér-
fival. A szülés elhúzódott, komplikálttá 
vált, János órákig kétségek között őrlő-
dött. Minden negatív eshetőség lejátszó-
dott a fejében. Örökkévalóságnak tűnt a 
várakozás. „Iszonyatos volt!” – mesélte 
utólag. 

A gyülekezeteket az ifjú pásztor-
jelöltre bízták, a kórházat a misszió által 
felelősen megbízott orvosnak adták át. 
Elérkezett a búcsúzás ideje a testvérektől, 
gyülekezettől, munkatársaktól. Örö-
mükbe kis keserűség is vegyült: 
– éppen most hagyják itt a kemény 
munkával, sok verejtékkel összehozott 

Első körben Ontario tartomány 
különböző felekezetű gyülekezeteit 
látogatták, a misszió szövetség progra-
mozása szerint. A távolabbi vidéket 
János egyedül járta vetítőgéppel, dia-
pozi tívokkal. Missziós hévvel, tűzzel 
számolt be munkájukról, s bátorította a 
hallgatóságot, hogy az aratnivaló sok. 
Az Úr várja munkásait az Ő aratásába. 
Halifaxtól Vancouverig, ami több ezer 
km-es távolság, több hetet, akár két 
hónapot is távol volt a családtól. Mikor 
várták haza, a repülőtéren Barni azt 
kérdezte: 

– Édesapa vajon nagyon megöregedett 
mióta nem láttuk? 

Egy vancouveri szolgálata, beszá-
molója alkalmával egy testvér azt 
kérdezte: 

– Miért mécses és petróleum lámpa 
mellett operálnak? Miért nincs vizük ? 

– Mert nincs elektromos áramunk – 
volt a válasz. 

A mérnök atyafit ez megdöbbentette, s 
elhatározás született a szívében: 

– Lemegyek és beszerelem! 
Az elhatározást  tett követte. Sallós  

József, a vancouveri egyetem elektro-
mérnöke a következő évi szabadságát 
Bolíviában töltötte ezen ügy szolgá-
latában. 

Jánost örömmel töltötte el, hogy 
vetítőképes fáradozása nem volt 
hiábavaló. Beszámolói következtében 
többen fellelkesültek, és hosszabb-
rövidebb időre beálltak a külmissziós 
szolgálatba. Szívük mélyén azonban 
vágytak vissza a trópusokra, megkezdett 
munkájuk, az ugartörés folytatására. 

„Jó volt itthon lenni, feltöltekezni, 
érezni, hogy Áronok és Húrok vannak a 
háttérben, akikre bizton számíthatunk. 
Sok drága lelki erőt merítettünk 
gyülekezeti alkalmakon, konferenciákon, 
személyes beszélgetések kapcsán. 
Nagyon színes és mozgalmas volt ez az 
ún. szabadság év. Kissé fárasztó is a sok 
utazás, és a sűrített szolgálatok miatt, 
de köszönjük a sok szeretetet, amelyben 
részesítettek bennünket”- írja János 
visszautazásuk után.

   A könyv 144-147. oldala. folytatjuk
Cserepka testvérék fia, Barnabás 

október 5-27 között Bolíviában lesz. 
Imádkozzunk érte, ottani szolgálatáért!

Érdeklődés a könyv felől, megrendelés:
BARNEY CSEREPKA
78 Cutting Dr. 
Elora, Ontario N0B 1S0  CANADA
      tel: 1-519-835-8444
e-mail: atocbprojects@gmail.com

7.
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látása szerint, és megítéli a másik hívőt, 
hogy ő másképpen fog föl bizonyos 
dolgokat. Vagy erkölcsös valaki, és lenézi 
és megveti a „bűnösöket”, önmagát 
nagyobbra tartva. És bizony megeshet, 
hogy önigazságunk odáig visz, hogy 
megkérdőjelezzük Isten igazságát!

A harag (18.) szintén rossz dolog. 
Ember haragja Isten ügyét nem szol-
gálja. Nagyon fontos, hogy a haragot 
jól kezeljük, és ne keverjük össze a saját 
indulatosságunkat a „szent haraggal”.

Isten ítéletének a kívánása veszélyes.
Ne kívánd azt az éjszakát, amely 
népeket mozdít ki helyükből. (20.v.)

Mert az én beszédem bizony nem 
hazugság, egy tökéletes tudású áll 
melletted. (4.) 
Tökéletes csak akkor lehet valakinek 

a tudása, ha nem az emberi eszére 
támaszkodik, hanem a Szentlélek 
bölcsessége által szól.

Tehát nem arról van itt szó, hogy azt 
hazudom magamnak, hogy minden 
szép és jó, noha nem az. Hanem arról 
van szó, hogy kicsoda Isten: dicséretre 
méltó, Alkotóm, Megváltóm, aki szeret 
engem, aki tökéletes, bölcs, hatalmas, 
igazságos, mégis törődik velem, aki 
szent, méltóságos…stb. Ez olyasmi, 
hogy nem a bajra és a körülményekre 
nézek, ezekre összpontosítok, hanem 
Istenre és az ő szeretetére, hatalmára és 
erejére nézek, és ebből merítek a magam 
számára erőt. És bízom Benne, hogy a 
kimenekedést is megadja. (Most nem 
látják a napfényt, bár ragyog a felhők 
mögött; de szél támad, és kiderül. (37,20)

Isten igazsága működik: nem 
személyválogató, a gonoszt megbünteti, 
a szegényen segít. De a hívő sem 
bízhatja el magát, mert ha engedi, hogy 
egy bűn a kötelékébe vonja (8.v.), Isten 
figyelmezteti és megtérésre hívja, hogy 
hagyja el azt a bűnt. Ha hallgat erre a 
figyelmeztetésre, áldást nyer, ha viszont 
nem, akkor learatja annak a keserű 
gyümölcsét. (5-14.v.)

A nyomorúság eszköz Isten kezében: 
mert az ember hajlamos nem észrevenni 
a bűneit, hibáit. 

A nyomorultat a nyomorúság által 
szabadítja meg, és a szorongattatás 
által nyitja meg a fülét. (15.v.) 
Sokszor emiatt arra van szüksége, 

hogy Isten megállítsa egy nyomorúság 
által (betegség, koronavírus járvány…
stb.), hogy végre kizökkenjen a 
hétköznapi rutinból, és a vallásos 
rutinból, és elgondolkodjék önmagán 
és cselekedetein: hogy rendben van-e 
a szívem Istennel; a szolgálat Istennek 
való szolgálat valóban; a vallásos 
gyakorlatom igazi, vagy felszínessé vált, 
vagy képmutatás stb.? Elihú nem vádolja 
meg Jóbot gaztettel, miként tették azt a 
barátok, csak felhívja a figyelmét, hogy 
talán Isten a nyomorúság által meg akarja 
szólítani, és mondani akar valamit, amit 
eddig Jób képtelen volt meghallani. 
Tehát a nyomorúság a lelki hallásunkat 
is javítja. Lehet, hogy emberileg nagyon 
igyekszünk Istennek tetszeni, helyesen 
cselekedni, de nem szabad, hogy ezt 
a saját elképzelésünk alapján tegyük, 
hanem oda kell figyelnünk, hogy Isten 
valóban ebben és ebben a szolgálatban 
akar látni; valóban ezt kívánja tőlem, 
vagy csak én képzeltem magamnak stb.?

Végül egy sor figyelmeztetés követ-
kezik, amin hívő emberek is elbuknak:

„Gonosz ítélettel tele lenni” (17.) nem 
jó. Amikor az ember helyesen él, a maga 

sÍrás HeLYett ÉNeKLÉs
A 35. fejezetben Elihú azt mondja, hogy 

a nehézségben egyet tehetünk: Várunk 
az Úrra. A 36. fejezetben egy másik 
dolgot is mond arról, hogy mit tehet az 
ember szorult állapotában: Dicsőítő 
éneket énekelhet! Sőt, felszólít rá: 

Legyen rá gondod, hogy magasz-
tald tetteit, amelyekről énekelnek 
az emberek! (24.v.)
Tehát, sírás és panaszkodás helyett 

éneklés és dicsőítés. Nem könnyű 
magát rávennie erre az embernek, 
mert „nem érzi úgy”, hogy „hű, de 
boldog vagyok, és énekelnem kell”. De 
ebben az esetben sem szabad, hogy az 
embert az érzelmei irányítsák, mert 
akkor a negatív érzelmek és gondolatok 
eluralkodnak fölötte, és csak tetézik a 
nyomorúságát. Aki már ezt kipróbálta: 
a bajban mégiscsak dicsőítő éneket 
énekelni, az megtapasztalta már, hogy 
könnyebbült, sőt elmúlt a teher. (Van 
egy híres énekszerzőnk, Gerhardt Pál, 
akit rengeteg tragédia ért, és ezekből 
a tragédiákból születtek a legszebb 
dicsérő énekek!)

Éppen Jób volt az, aki a feleségét így 
figyelmeztette: 

Ha már a jót elfogadtuk Istentől, nem 
kell-e a rosszat is elfogadnunk? 
(2,10).
 Most mégis Jóbot kell figyelmeztetni. 

Nem elég beletörődni a dolgokba, hanem 
Istent akkor is megilleti a dicséretünk, ha 
semmit sem kapunk tőle, még a Gonosz 
elleni védelmét sem. Hatalmas pofon ez 
a Sátánnak, aki önzésre épít, hogy amíg 
hasznom van belőle, addig dicsérem az 
Istent, ha pedig (látszólag!) elhagy, én is 
elhagyom Őt. Isten viszont a szeretetre 
épít. Az Ő megtartó szeretetére, amely 
körülveszi Jóbot – még akkor is, ha 
látszat szerint elhagyta őt — és körülvesz 
minden szenvedő hívőt, és ez a szeretet 
arra kell, hogy indítson, hogy ahogyan 
Isten elfogad és annak ellenére szeret, 
amilyen vagyok, én is szeressem Istent, 
szívből szeressem, ne csak azért, mert 
„érdekem fűződik hozzá”, vagy mert 
hasznot húzok ebből a kapcsolatból. 
Ha a hívő megtagadja önmagát (így is 
írhattam volna: megerőlteti önmagát), 
és mégis dicsérő énekbe kezd a baj 
közepén, a dicséret Isten szeretetére 
fogja emlékeztetni, és végül érzelmileg 
is sokkal jobb állapotba kerül.

fontos, hogy ez a dicsőítés nem 
hazugságra épül! És a vigasztaló 
vigasztalása sem: 

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 tár-
saiért. 

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)
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 Isten ítélete nem csak a gonoszokra 
hoz veszedelmet, de a hívő ember is 
megítéltetik. Inkább a kegyelemért kell 
könyörögnünk, tusakodva másokért. 
(Ld. Jézus megfeddte Jakabot és 
Jánost, amikor tüzet akartak kérni egy 
samaritánus falura.)

Vigyázz, hogy a megpróbáltatás 
bűnre ne vigyen! (21.v.) Könnyen 
megtörténik, hogy a nyomorúságban 
vétkezünk. Isten ugyan a nyomorúságot 
a javunkra akarja használni, hogy 
közelebb vigyen Hozzá, de a Sátán az 
ilyen alkalmakat arra használja, hogy 
elbuktasson, és eltávolítson Istentől. Ne 
engedj hát a Kísértőnek!

Végül pedig elíhú arra hívja fel a 
figyelmet, hogy mi mindenért cso-
dálhatjuk és dicsérhetjük Istent. 
Szemlélhetjük erejét, de végig gondol-
hatjuk tanításainak bölcsességét is. (22.) 
Gondolhatunk arra, hogy Isten milyen 
hatalmas, megfoghatatlan, emberi ésszel 
felérhetelen, és hozzá képest csak porszemek 
vagyunk (23.25.). Elgondolkodhatunk 
fenségességén és örökkévalóságán (26.). 
Vagy éppen a teremtett világban látható 
csodálatosságán, bölcs alkotókészségén, 
mérnöki munkáján (27-30.). Vagy a 
gondviselésén, hogy megadja a min-
dennapi kenyerünket, csodálatosan gon-
doskodik szükségleteinkről (31.). És isteni 
tekintélyén, amivel kordában tartja a 
gonoszt, és nem engedi elhatalmasodni 
(32-34.).

        Matisz Jánosné Széll Éva Anna

Ha valaki vallja, hogy jézus 
Isten fia, abban megmarad 

Isten, ő pedig Istenben. 1Jn 4:15
feltételezhetjük, hogy az Úr Jézus 

követőinek első, nagyon egyszerű és 
mégis nagyon pontos hitvallása ez volt: 
„Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó.” 
Természetesen görögül mondták, 
vallották ugyanezt. Ha ennek az 5 görög 
szónak (Ἰησοῦς Χριστός θεοῦ υἱός 
σωτήρ) az első betűit összeolvassuk: 
ἰχθύς - ez a görög mozaikszó magyarul 
halat jelent. A keresztyének üldözése 
idején elég volt a porba egy hal körvonalát 
rajzolni, s máris megerősítette egyik 
Krisztus hívő a másikat. Abban az időben 
gyakran vértanúságot eredményezett a 
hitvallás (sok helyen sajnos még ma is). A 
hitükért életüket is feláldozók hitvallása 
azután tovább gyűrűzött, s nem félelmet, 
hanem győzelmet adott másoknak is. A 
történelem igazolta Tertullianus (155-220 
AD)  felismerését: „A vértanúk vére a 
kereszténység magvetése”.

A hitvallás legegyszerűbb formája 
a bizonyságtétel. Erre ma is nagy 
szükség van gyülekezeteinkben, és 
a környezetünkben is. elmondani 
másoknak – mint János ebben a 
levelében többször is -, hogy meg 

(„ismerem az enyéimet és engem is 
ismernek az enyéim.” (Jn 10,14), hanem 
közösségben van Istennel is. (Ha valaki 
vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban 
megmarad Isten, ő pedig Istenben. 1Jn 
4:15) Erről a közösségről álmodtak 
nagy gondolkodóink, költőink, pl. Ady: 
„Álmom az Isten.” János szerint Jézus 
Krisztusban lehetséges ez a találkozás.  

2. A hitvalló szereti embertársait 
is. „Mi azért szeretünk, mert ő előbb 
szeretett minket.” (4,19) Tőle tanuljuk, 
Őt utánozzuk.

3. A hitvalló megtartja a parancso-
latokat, sőt azokat „könnyűnek” érzi 
(5,2-3).

4. A hitvalló legyőzi a világot, legyőzi 
önmagát. „Ki az, aki legyőzi a világot, ha 
nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” 
(5,5) Vele együtt sikerülhet ez a győzelem 
magunk fölött is, a világ fölött is.

5. A Jézusról vallást tevők talán leg-
szebb élménye pedig az, amikor látják, 
hogy bizonyságtételük is eszköz lehet 
abban, hogy mások is megismerik és 
elfogadják személyes Megváltójuknak 
jézus Krisztust. 

Testvérek, éljünk hitvalló életet! 
Hitvallásunk, bizonyságtételünk jézus 
Krisztusról, az üdvözítőről szóljon! Rá 
van szüksége ennek a világnak, ma is. 
Egyúttal mi is épülni fogunk, Istennel 
való közösségünkben megerősödünk, 
hiszen: „Ha valaki vallja, hogy Jézus 
Isten Fia, abban megmarad Isten, ő 
pedig Istenben.” 1Jn 4:15

                         Herjeczki Géza  

vagyunk győződve róla, hogy Jézus 
az Isten fia, s azt is, hogy jézus 
a Krisztus – vagyis az Isten adta 
megváltója, üdvözítője e világnak. 

Érdemes felfigyelni rá, hogy nem 
Istent valljuk meg, hanem jézust – hogy 
Ő az Isten Fia, a Megváltó. Valamilyen 
istenhite a legtöbb embernek van. 
Például a muzulmánok gyakran hallható 
imádsága-hittvallása is egy ilyen hitet 
mutat. Nem mindegy azonban, hogy 
ki az az isten, akiről beszélünk. Pál az 
1Kor 8,4-6-ban világosan ír erről – „...
sok isten és sok úr van, mindazáltal 
nekünk egy Istenünk van...” félrevezető 
ez a jámbor, sokszor hangoztatott 
mondat: „egy Isten van, nem?” sok 
(kisbetűs) isten van, jézus Krisztus 
viszont valóban csak egy van. Ő az 
Atya megbízásából jött közénk, hogy 
bemutassa az Atyát, az egyetlen Istent, 
s hogy élete árán visszavezessen minket 
Őhozzá. Ezért fontos felfigyelnünk az 
1Jn 4,15-re, arra, hogy Jézus Krisztusról 
kell vallást tennünk – ha az egyetlen 
valóságos Istenhez szeretnénk segíteni 
valakit.    

A hitvallásnak csodálatos következmé-
nyei vannak. János megemlít néhányat. 

1. A Jézusról vallást tevő nem 
csak az Úr Jézussal van közösségben 


