
hogy teljes egészében megérthetnénk. 
A kegyelem Isten tulajdonsága, az Al-
kotó egy része. Ahogy Istent csak any-
nyira érthetjük meg, amennyire véges 
emberi képességünk engedi, a kegyelem 
megértésére is csak részben vagyunk 
képesek. Pálnak maga az Úr mondta:  
Ez elég neked.

A kegyelem szó hallásánál Isten meg-
bocsátó szívére és tevékenységére gon-
dolunk. Ez a jelentés benne van a szó-
ban, de félrevezetjük magunkat, ha csak 
ezt a szűk értelmezést vesszük. A kegye-
lem sokkal több, mint bűnbocsánat.

Nem kielégítő a kegyelem szó megér-
téséhez a szótári megjelölés: a kegyelem 
ajándék, meg nem érdemelt jutalom. Ez 
utóbbi két kifejezés azt a benyomást kel-
ti bennünk, hogy a kegyelem csak akkor 
kegyelem, ha kapunk valamit. A kegye-
lem több, mint ajándék. A kegyelem 
maga Isten a legdicsőbb és legszebb 
megnyilvánulásában. A kegyelem a 
jóságnak, szépségnek az örök napja, 
amelyből minden értékes, kedves, isteni 
jó sugárzik.

Kíséreljük meg gondolkozásunkban 
háttérbe szorítani a kegyelemnek azt 
a szűkített jelentését, amelyet egyéni 
szempontunkból olyan fontosnak tar-
tunk. Mint bűnösök hálával vesszük a 
bocsánatot és mint lelki gyermekek - 
sokszor naivan - örömmel vesszük az 
ajándékot, bármi is legyen az.

Érezzük, hogy a kegyelemnek az ér-
tékelése gyarló és kissé önző emberi 
szempontból történik. Az igazság az, 
hogy a kegyelem akkor is kegyelem len-
ne, ha semmit sem kapnánk.

A szó gazdagsága
l. Az ószövetségben a kegyelmet je-

lentő szót, különösen a magyar fordí-
tású Szentírás nem mindig "kegyelem" 

szóval hozza. Az angol nyelvű szövegek 
"grace"-t írnak, s a magyar ugyanazo-
kon a helyeken más szót használ.

A 45. Zsoltár 3. verse így hangzik: 
"Kedvesség ömledez ajkaidon." A 
"Living Bible"-ben ezt a mondatot a 
következőképpen találjuk: "Your words 
are filled with grace."

A Példabeszédek könyvének l. rész 
9. versében a kegyelem helyett "kedves 
ékesség"-et olvasunk. Ugyanazon 
könyv 3. rész 22. versében az 
egyszerű "kedvesség" szót találjuk. A 
Példabeszédek könyve sokszor használja 
ezt a szót, amit az Újszövetség "kharis" - 
"kegyelem" szóval fejez ki.

Zakariás próféta könyvében (4:7) ezt 
olvassuk: " ... és ilyen kiáltás támad: 
áldás, áldás reá!' (Az angol King James 
fordításában: Grace, grace unto it!) A 
magyarban olvasható áldás szó nem 
más, mint a kegyelem bőséges kiáradása.

A fenti példák a kegyelem szó 
különböző módon való fordítására 
annyit igazolnak, hogy a szó gazdag 
tartalmát egyjelentőségű kifejezés nem 
tükrözi híven vissza. A "kedvesség" 
szóban a hangsúly az Úr természetén 
és nem az "ajándékon" van.

A TARTALOMBÓL
English section - page 8. Detroit  
   Youth Camp at Bambi Lake
Közgyűlési tárgyrend - 2. oldal
Gyülekezeti beszámoló: Venice, 
   New York, Torontó
Elíhú beszédei (4) Várj az Úrra!
Kórházépítés Chaparén - Cserepka  
  János életéből (6)
Ma, ha az Ő szavát halljátok...

folytatás a 3. oldalon

Reményik Sándor: 
      Kegyelem 

Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd. 
Akarsz, egetostromló akarattal - 
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz, mindent újra
   kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, 
   mindhiába: 
A bűn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen 
    menekvés! 

S akkor - magától - megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erő, akarat, kétségbeesés, 
Bűnbánat - hasztalanul ostromolták. 
Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. 

Akkor - magától - szűnik a vihar, 
Akkor - magától - minden elcsitul, 
Akkor - magától - éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem. 

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Dr. Udvarnoki Béla:  KEGYELEM
Két baptista atyafi találkozik. Üdvözlik 

egymást. "Hogy vagy testvérem?" 
"Kegyelemből" - mondja a másik. Szép 
és igaz állítás ez, ámbár az atyafi aligha 
tudná megmagyarázni teljes jelentőségét 
annak, amit mondott. Isten kezében érzi 
magát és ez megnyugtató érzés.

A kegyelem szó sokkal gazdagabb an-
nál és jelentése többet tartalmaz, mint-
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“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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TáRGYREND

                   I. DÉLELŐTT  
10.00 áhítat: Deák Zsolt

Ének: Rejts most el
A közgyűlés megnyitása: Gergely István

10.30 Köszöntés, a napi jegyző megválasztása
10.35 A tárgyrend ismertetése és elfogadása

Beszámolók:
10.40 Elnöki jelentés: Gergely István

10.55 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése: Püsök Dániel
11.10 Titkári jelentés: Szabó István

11.25 A pénztáros jelentése: Kovács József 
11.40 Az Evangéliumi Hírnök jelentése: Herjeczki Géza

11.50 Hozzászólások, javaslatok
12.20 A beszámolók és költségvetés elfogadása

Ének: Itt vagy Isten köztünk (HH. 328)
12.25 Igei üzenet: Lukács János

Befejező ima: Kulcsár Attila
13.00-14.00 Ebéd szünet 

                    II. DÉLUTáN
14.00 Ének: Atyám két kezedben (HH. 54)

Választás: A jelölő bizottság elnöke 
14.50 Határozatok ismertetése: Herjeczki Géza

15.00 Tisztségviselők beiktatása: Kulcsár Sándor
Ének: Adj új erőt Urunk (HH. 15)

15.30 Igei üzenet: a megválasztott elnök
Befejező ima: Szabó István

Szünet

                   III. MJB gyűlés
16.30 Point-person megválasztása
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Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli 
bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti 
fegyelem nélküli keresztséget, bűnök 
megvallása nélküli úrvacsorát, 
személyes gyónás nélküli feloldozást 
jelent. Az olcsó kegyelem követés 
nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az 
emberré lett Jézus Krisztus nélküli 
kegyelem. 

A drága kegyelem a szántóföldbe 
elrejtett kincs, amelyért az ember 
elmegy, és örömmel eladja mindenét, 
amije volt; a drágagyöngy, amelynek 
áráért a kereskedő minden vagyonát 
odaadja; Krisztus királyi uralma, 
amelynek kedvéért az ember maga 
kaparja ki a saját szemét, amely 
megbotránkoztatja; Jézus Krisztus 
hívása, amelyre a tanítvány elhagyja 
hálóját, és követi őt.

A drága kegyelem az evangélium 
(örömhír!), amelyet mindig újra kell 
keresni, ajándék, amelyért imádkozni, 
ajtó, amelyen kopogtatni kell. 

   Dietrich Bonhoeffer, Követés 16. o.

2. Az Újszövetségben még gazdagabb 
tartalommal jelentkezik a szó, és igen 
sokszor fordul elő, legtöbbször Pál 
apostol írásaiban. Meglepetésünkre 
Máté és Márk egyáltalán nem használja 
a kegyelem szót. Lukács is csak 
négyszer említi. A négy közül kétszer 
"ószövetségi-ízű" értelemben. A két hely 
így hangzik:

„Jézus pedig gyarapodék ... Isten 
és emberek előtt való kedvességben" 
(Luk 2:52).  "Álmélkodának kedves 
beszédein" (Luk 4:22).

A görög szövegben mindkét helyen a 
"kharis" – kegyelem szó áll.

Lukács evangéliumában található 
másik két "kharis" már a teljes 
"kegyelmet" jelenti. Az angyal így 
üdvözölte Máriát:

"Örvendj kegyelembe fogadott!" 
(l:28.)  "Ne félj Mária, mert kegyelmet 
találtál az Istennél" (1:30).

Lukács evangéliumától kezdve kb. 
80-85-ször fordul elő ez a szó igen 
nagyjelentőségű kijelentések kapcsán.

Az apostolok felhasználták ezt 
a nagyjelentőségű szót arra, hogy 
Isten lényegét és tevékenységét 
megközelítőleg leírják. Két körülmény 
képesítette őket erre:

a) Az apostolok közel voltak Istenhez, 
vele éltek s megérezték, ha nem is értették 
a kegyelem lényegét és természetét. Aki 
részesült a kegyelemből és annak 
áldásaiból az tud róla beszélni.

b) Ihletettség alatt álltak s mint 
kiválasztott szent eszközök leírták, 
átadták Isten nyilatkozatát.

3. A kegyelem az újszövetségi adatok 
alapján többek között a következőket 
jelenti:

a) Minden elképzelhető jót és áldást.
"Nagy kegyelem vala mindnyájukon" 

(ApCsel 4:33).
b) Megigazulást. 
"Megigazulván ingyen az ő 

kegyelméből" (Róma 3:24).
c) Üdvösséget. 
"Kegyelemből tartattatok meg, hit 

által" (Ef. 2:8).
d) Erőt. 
"Erősödjél meg a Krisztus Jézusban 

való kegyelemben" (2Tim 2:1). „Jó 
dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék 
meg a szív" (Zsid. 13:9). 

e) Reményt. 
"Kegyelemből örök vigasztalással 

és jó reménységgel ajándékozott meg" 
(2Thess 2:16).

f) Teljes emberi megelégedést. 
"Elég neked az én kegyelmem" (2Kor 

12:9).
g) Megbízatást, tisztséget. 
"Aki által vettük a kegyelmet és az 

apostolságot, a hitben való engedelmes-
ség okáért" (Róma 1:5). "A nekünk adott 
kegyelem szerint" (Róma 12:6).

folytathatnánk a felsorolást: hit, ke-
gyelem által; a kegyelmesség igéje 
(ApCsel 20:32); a kegyelem növekszik 
(Róma 5: 20); a kegyelem vezet és ural-
kodik.

Ezekhez hasonló változatban és gaz-
dagságban jelentkezik a kegyelem. 
Nincs hely arra, hogy minden bibliai he-
lyet megvizsgáljunk, arra sem, hogy az 
idézetekkel részletesen foglalkozzunk. 
Ennyi szemelvény is elég ahhoz, hogy 
a kegyelem gazdagságát lássuk, és a 
kegyelemről való ismeretünk és felfogá-
sunk növekedjék és tökéletesedjék.

Udvarnoki Béla: Hiszek Uram. 
Magyar Baptista Irodalmi Kiadó, 1977. 

Cleveland, OH  211-213. o. 

Udvarnoki testvér a Károli fordítás 
szerint idézi az igéket (a könyv 1977-ben 
jelent meg). Az új fordítás ugyanezeket a 
kulcs szavakat használja, egy kivétellel: 
Luk 4:22 "elcsodálkoztak azon, hogy a 
kegyelem igéit hirdeti."  (szerk)

KEGYELEM 
folytatás az 1. oldalról Ó, DRáGA KEGYELEM 

Ó, drága kegyelem,
már Jézusé vagyok,

Kigyúltak számomra
a reménycsillagok.
Az arcom felderült,

meggyógyult a szívem,
Lelkemben béke van,

örömem végtelen.
Refrén:

/: Már Jézusé vagyok,
Most Jézusé vagyok.
Zengjen hát énekem,

Övé vagyok!:/

2. Ó, drága kegyelem,
már Jézusé vagyok,
Eltűnt a fájdalom,
elszálltak a bajok.

Nem gyötri lelkemet
vétek és félelem,

Jézus megtett mindent
értem a kereszten.

            Ref.
3. Ó, drága kegyelem,
már Jézusé vagyok,
Szolgálom szívesen,
Hozzá hű maradok.
Boldogan hordozom 

keresztem, mert tudom,
A mennyben győztesen

arcát megláthatom.
              Ref.

        Dénes Ferenc 
             A hit hangjai 585

Az Úr irgalma végtelen

Az Úr irgalma végtelen,
Ezt folyton érzem én;
Habár nincs semmi érdemem,
Ő mégis hord kezén.

Nincs arra szó, sem gondolat,
Mi jóval áld az Úr;
Ha lankadok, ő szárnyat ad,
És terhem mind lehull.

Sok itt a bűn és küzdelem,
Az orkán zúgva dúl,
De minden vészben, tengeren
Megtart, megvéd az Úr.

Ha véget ér az életem,
Új otthont nyújt az ég,
Ott még szebb hangon zenghetem
A Bárány énekét.
    Gerzsenyi László ford. BGyÉ 270
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Krisztustól.  Róma 1:7, 1Kor 1:1, 2Kor 
1:2, Gal 1:3, Ef 1:2, fil 1:2, Kol 1:2, 
1Thess 1:1, 2Thess 1:2,  filemon 1:3, (vö: 
1Pt 1:2, 2Pt 1:2, Jel 1:4)

Kegyelem és békesség  
- Talán a legtöbbször előforduló 

igevers ez az Újszövetségben. Nem 
véletlenül köszöntötték egymást így 
az első keresztyének. Jó ha mi is 
emlékeztetjük magunkat és egymást 
erre. Kegyelem nélkül nincs békesség 
és békesség nélkül nincs kegyelem. 
Mindez pedig nem tőlünk van, hanem 
Isten ajándéka. Amikor éljük ezeket és 
élünk általuk Jézus Krisztusról teszünk 
bizonyságot. 

5. Igyekezzetek megtartani a Lélek 
egységét a békesség kötelékével.  
Efézus 4:3

A békesség összeköt 
- Egységben lenni az Úrral és az 

övéivel a legnagyobb ismérve Isten 
népének. Nagy feladatot kaptunk ebben: 
“igyekezzetek megtartani” - eszközként 
pedig ott van az a drága kötelék, ami 
összekapcsol bennünket, amit ránk 
nézve kért az Úr Jézus Krisztus: “hogy 
mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy 
ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a 
világ, hogy te küldtél el engem.” Jn 17:21

Szép örökség jutott nekünk ebben a 
világban, ami előremutat az örök életre. 
Növekedjen hát a békesség bennünk és 
növekedjünk a békességben.

Huli
Sándor

mét eljövök, és magamhoz veszlek tite-
ket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti 
is” (Jn 14,3). Ugye, érzékelitek ti is, mi-
lyen sajátos színt ad Jézus sokat idézett 
kijelentésének, ha figyelembe vesszük, 
hogy úgy a kérdést, mint a feleletet a 
kölcsönös szeretet és ragaszkodás mo-
tiválja?

Enélkül, Jézus szavából a kizáróla-
gosság csengene ki, az, hogy csak és 
egyedül Ő az út , az igazság és az élet? 
Isten üzenete hozzánk, a kijelentett 
evangélium történésekbe és kapcsola-
tokba „ágyazott” igazság. Mit jelent ez 
ebben az esetben? Jézus Krisztus „ki-
zárólagossága” legelőbb nem a mi szük-
ségszerű döntésünket követeli. Megelőzi 
azt az Ő készsége (szándéka és képessé-
ge), hogy Út, Igazság és az Élet legyen a 
számunkra. Mégegyszer, Jézus fent idé-
zett kijelentése a Mester és a tanítvány 
kölcsönös ragaszkodásának ad hangot és 
irányt.

Irányt is ad, mert „senki sem mehet 
az Atyához, csakis énáltalam” – mond-
ja az Úr. János evangéliuma gyakran 
utal arra, hogy kapcsolatunk az Atyával 
most az Úr Jézus Krisztusban realizá-
lódik. Magyarul, a fiúval van dolgunk. 
Aki Őt hallja és engedelmeskedik neki, 
az Atyára hallgat. Aki elutasítja, Atyját 
veti meg. Jézus nevében imádkozunk; 
Isten törvényét Jézust követve, Vele és 
Benne töltjük be.

Tanítvány-elődjeinkre, de ránk is egy 
korábbi „én vagyok” visszhangjaként 
hat Jézus kijelentése önmagáról. A csip-
kebokornál Mózesnek válaszoló, itt, Já-
nosnál az előtte álló útról is szól, majd az 
Igazság Lelkéről, akit ismernek az övéi, 
„sőt náluk lakik és bennük lesz” (Jn 
14,15-21). Az Újszövetség az istenisme-
ret (vigyázatosan élve e szó jelentésével) 
lehetőségében “minőségi” változást, szó 
szerint újat kínál. Csakis az Úr Jézus  
Krisztussal való kapcsolatunkban élhe-
tő meg ez az “új” – „Aki engem lát, látja 
az Atyát” (Jn 14,8-11).

Mai istentiszteletünk záró-éneké-
nek a „Szavadra, ó, Uram” kezdetűt 
(BGyÉ_241) választotta Sipos József 
testvér. A negyedik, utolsó verssza-
kában ezt énekeljük majd: „Kegyelmi 
művedet / Bennem véghezviszed, / S én 
téged áldlak boldogan, / Ki most benned 
hiszek. / Ó, nézd, jövök hozzád, / Uram, 
tekints énrám! / Moss meg, hintsd rám 
szent véredet, / Mely folyt a Golgotán!” 
Igen, életünket e “kegyelmi mű” garan-
tálja, amit “véghezvisz” a Benne hívők-
ben, benned is, Jézus Krisztus!

Adjunk hálát Jézusért, aki az egye-
düli út az Atya házába, igazi ottho-
nunkba!

                             Novák József

„Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam.” – Ján 14,6

A Tamás kérdésére adott választ kezdte 
Jézus ezekkel a szavakkal. Tanítvány-
társunk őszinte megnyilvánulását 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
mert Jézus neki felel, és így, hozzánk 
is szól. Ő sohasem beszél félre; ha a 
Bibliát olvasva vársz a válaszára, valós 
segítséget kínál a Szentlélek által neked 
is.

Tamás kérdéséből kicseng a ragaszko-
dása Jézushoz. Ott akar lenni, ahol Jé-
zus lesz. Mindenben követné Mesterét. 
Kérdéséből kihallik a tanítvány válasza 
Jézus szavára, aki az imént mondta: „is-

áHÍTAT

A Lélek gyümölcse felsorolásban (Gal 
5) a szeretet és öröm után a harmadik 
a békesség. Ahogyan az előbbiek, 
ez sem jön magától. Igyekeznünk, 
munkálkodnunk kell érte, s vigyáznunk 
kell rá, mert a békesség egy nagyon 
törékeny dolog. Rengeteg igevers szól a 
békességről, így nem volt könnyű ötre 
szűkíteni a kört.

1. Békességet hagyok nektek, az én 
békességemet adom nektek, de nem úgy 
adom nektek, ahogyan a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is 
csüggedjen!  János 14:27

A békesség a hívők hagyatéka.
- Megváltó Urunk csodálatos ígérete, 

hogy Ő adja ezt nekünk. Amikor a 
békességet munkáljuk nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a mi békességünk 
nem a világból való s nem attól függ. 
Megmarad a nyugtalanság közepette is, 
sőt áttör azon. Mindennapi imádságunk 
lehet, hogy így adja az Ő békességét 
nekünk, és ezt tudjuk hordozni 
mindenütt, ahol megjelenünk.

2. És Isten békessége, mely minden 
értelmet meghalad, meg fogja őrizni 
szíveteket és gondolataitokat Krisztus 
Jézusban.  filippi 4:7

Természet feletti békesség 
- Világos, hogy magunktól nem 

vagyunk képesek tartós és igazi 
békességre. Mindig rácsodálkozom, 
hogy milyen érthetetlen és határtalan 
az a békesség, amit az Úr kegyelméből 
kínál nekünk. Az igevers vége pedig egy 
kimondhatatlanul drága ígéret: Nemcsak 
megadja, hanem megőrzi bennünk, sőt 
az Ő békessége őriz bennünket. Mi a 
nehezebb? Megszerezni, vagy megőrizni 
a békességet?

3. mivel tehát megigazultunk hitből, 
békességünk van Istennel a mi Urunk 
Jézus Krisztus által.  Róma 5:1

Csak Krisztusban és Őáltala lehetséges
- A békesség elsődleges iránya 

vertikális. Megváltónk megbékéltetett 
bennünket az Atyával. Halálával 
és feltámadásával bűnbocsánatot, 
megigazulást, szabad utat és örök 
életet ajándékozott nekünk. Krisztusért 
békességünk van Istennel és ezért nem 
tudunk eléggé hálásak lenni egész 
életünkben.

4. Kegyelem nektek és békesség 
Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus 

        BÉKESSÉG
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és megsegítette őket az Úr. Példamutató 
életük és szolgálatuk gyönyörű 
példa gyülekezetünk számára. Isten 

kegyelméről és szeretetéről tanúskodik 
az életük. A jó Isten áldását kívántuk és 
kértük életükre!

Bemerítési Ünnepély a  
Florida-i Golf öbölben

Immár másodjára mozdult meg a 
víz  a Venice-i tengerparton! A Nyitott 
Biblia Gyülekezet nagy örömmel 
ünnepelte, hogy két személy újból 
elindult Jézus követésére! Ünneplésünk 
a gyülekezetünk épületében, a Venice-i 
Magyar Házban kezdődött, ahol Kulcsár 
Sándor nyugalmazott lelkipásztor 
hirdette Isten Igéjét Máté Evangéliuma 
3:13-17 és Márk Evangéliuma 16:15-
16 alapján. Jézus bemerítkezésének 
a történetéből megtanulhattuk a 
bemerítkezés módját és jelentőségét. 
Krisztussal együtt meghalni és vele 

együtt feltámadni egy új életre csak 
megtérés és hit által lehetséges. Az, hogy 
Jézus bemerítkezett, bár bűntelen volt, 
megtanít bennünket az engedelmességre 
és a példaadásra! Mint Jézus, mi is az 
Istennek való engedelmességünket 
mutatjuk meg, amikor parancsát követve 
bemerítkezünk! Mennybemenetele előtt 
is erre szólított fel az Úr Jézus. Az 
engedelmes hit és bemerítkezés azt jelzi 
mindenki számára, hogy üdvösséget 
nyertünk Istentől. Péter Pünkösdi 
prédikációjának eredményeképpen 
3000 személy megtért és bemerítkezett. 
Ekkor született meg az első gyülekezet! 
Bemerítésekor a Szentlélek Jézusra 
szállt, mint egy galamb formájában, és 
az Atya kijelentette, hogy Jézus az Ő 
szeretett fia, akiben gyönyörködik!

Kulcsár Laura és Derrick Milner 
házasságkötése

Immár kilenc éve hogy Venice, 
floridába költöztünk családommal, 
hogy hirdessük a Jézus Krisztusról 
szóló Örömhírt és elkezdjük a Nyitott 
Biblia Gyülekezetet. Egész családunk 
részt vállalt a szolgálatban és különleges 
öröm volt számomra így szolgálni.  2021 
December 18-án, nagy örömünnep volt 
családunkban. Legidősebb lányunk, 

Kulcsár Laura és Derrick Milner 
házasságot kötött Atlanta, Georgiában. 
Barátságuk Sarasotában kezdődött, 
ahol Laura ifjúsági segítő munkásként 
dolgozott. Mindketten nagyon szívükön 
viselték az ifjúság között végzett 
lelki munkát és hamar felismerték 
egymásban az Istentől kapott 
segítőtársat. Derrick egy nagy amerikai 
gyülekezet, a Dunwood Baptist Church 
ifjúsági pásztora. Laura az egyetemi 
tanulmányait befejezve, ott fogja 
folytatni az iskolát, fizikoterápia szakon. 
Kívánjuk életükre és szolgálatukra Isten 
gazdag áldását!

Huli Sándor és Valéria látogatása
Nagy öröm volt Huli Sándor Detroit-i 

lelkipásztor és kedves felesége, Valéria 
látogatása és szolgálata közöttük május 
elején. Szabadságuk alatt Sándor 
kétszer hirdette Isten Igéjét közöttünk és 
gyülekezetünk nagyon megszerette őket! 
Sándor szolgálatai nagyon praktikusak, 
gyakorlatiasak és közvetlenek voltak.

Május 1-én, a Lukács Evangéliuma 
14:7-11 alapján tanított az alázat 
fontosságáról. Május 8-án, Anyák 
Napján, a 2 Timóteus 1:3-5 alapján 
hirdette Isten Igéjét a Magyar Ház 
ökumenikus istentiszteletén. 

Jó volt együtt lenni a Huli házaspárral 
és összeforrt a szívünk az ittlétük alatt. 

Házassági Évforduló
Kulcsár Sándor és Anna Mária 55-ik 

házassági évfordulóját ünnepeltük június 
10-én. Hálát adtunk Isten szeretetéért és 
kegyelméért, hogy mindeddig hordozta 

Az Istentiszteletet a Venice-i tenger-
parton folytattuk (Sharky’s on the Pier), 
az alámerítéssel, ahol a Nyitott Biblia 
Gyülekezet tagjai és a tengerparton lévő 
tanúk előtt, Bicskey Magda és Pál Anna 
nyilvánosan megvallották, hogy Jézust 
akarják követni. A bemerítést követően az 
egész gyülekezet és a vendégek szeretet 
vendégségre gyűltek össze Kulcsár 
Attiláék lakótelepe úszómedencéjénél. 
Együtt töltöttük a délutánt, örvendezve, 
hogy újból megtapasztalhattuk Isten 
kegyelmét és áldását! 

Megmozdult a Venice-i 
tengerparton a víz!

Örömmel láttuk hogy a A Jó Isten sze-
retete megmozdította a 10 éves Pál Anna 
és a 86 éves Bicskei Magdi néni szívét. 
Ők 2022. július 24-én bemerítkezésükkel 
vallomást tettek családjuk, barátaik, a 
Nyitott Biblia Gyülekezet és a Venice-i 
Sharky’s tengerparton lévők előtt, hogy 
Jézus Krisztust követik. Megmozdult a 
tengerparton nem csupán a víz, de a mi 
szívünk is, amint láttuk, hogy a Jó Isten 
szeretete ma is magához vonzza azokat, 
akik esélyt adnak az Úr Jézusnak, és bi-
zalommal Hozzá fordulnak.

A Zsidókhoz irt levél 3:7 által a Szent-
lélek arra tanít bennünket, hogy ma, ha 
az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük 
a szíveinket. Anna és Magdi néni tanús-

kodik róla, hogy MA nincs túl korán, se 
túl későn, hogy engedjünk az Úr Jézus 
hívásának az életünkben.

                               (Kulcsár Ibolya)

Új tagokkal bővült a Nyitott 
Biblia Gyülekezet

Dr. Kulcsár Zsolt, feleségével Timeával 
és gyermekeikkel, Joshi és Zachy-vel, 
április 1-én Venice, floridába költöztek. 
Egy kicsit később, augusztus 1-én, Alex 
Kulcsár, feleségével Krisztinával és 
leányaikkal, Krisztina, Rebeka és Lizzie-
vel ugyancsak Venice-be költöztek. 
Hálásak vagyunk a jó Istennek értük és 
azért, hogy a gyülekezetünk munkáját 
szívükön viselik és támogatják!

                               Kulcsár Attila
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Kulcsár imádkozott az ifjú párért (saj-
náltuk, hogy Kulcsár testvérék nem tud-
tak eljönni, Nusika néni állapota miatt, 
akiket imáinkban hordozunk). Jó volt ta-
lálkozni rokonokkal, ismerősökkel (Chi-
cago, Detroit, California, florida, New 
York). Szívmelegítő volt látni az ifjú pár 
kitartó mosolyát az egész alkalom alatt. 
Legyen az ő házasságuk is kitartó, hosz-
szú, Isten áldásával megpecsételve!

Július 3-án vendégünk volt Pardi Fé-
lix, az Erdélyi Magyar Baptista Szövet-
ség elnöke, a Kémeri gyülekezet lelki-
pásztora. Átutazóban volt egy baptista 
konferenciára, de útjában megállt New 
York-ban is. Ezen a napon ő hirdette Is-
ten igéjét Máté 3:13-17 alapján, az Úr Jé-
zus keresztségéről, amely által meglát-
hatjuk az Ő munkáját: halála, eltemetése 
és feltámadása által. Az Úr Jézus szívé-
ben ott volt egy határozott döntés, hogy 
Isten akaratát véghezvigye! János meg-
próbálta visszatartani Őt, de meglátta 
benne az Isten fiát. Engedelmeskedni 
Istennek, szent, csendes életet élni…. 
Nem az a fontos, hogy mit gondolnak ró-
lunk az emberek, hanem hogy mit gon-
dol rólunk Isten! Éljünk úgy, hogy Isten 
gyönyörködjön bennünk!

Gyülekezetünkből még két fiatal is el-
megy, munka, tanulás céljából. Kulcsár 
Brigi Budapesten tanári munkát végez, 
valamint Árgyelán Virág ugyancsak 
Magyarországon folytatja (egyetemi) 
tanulmányait. 

Hálásak vagyunk Istennek azért, 
hogy bármerre visz is az életünk, testvé-
rekre találhatunk, ha az Ő útján járunk. 
Az utolsó idők jeleit figyelembe véve 
rájövünk, milyen értékes minden nap, 
családtagjaink, minden testvér. Vigyáz-
zunk egymásra és az isteni szeretetre! A 
nyár folyamán is gondoljunk egymásra 
imában, hogy bármerre vezet is utunk, 
mindig hazataláljunk és készüljünk abba 
az otthonba, ahol mind együtt leszünk! 

                           Erdei Gabriella

Miközben megpróbálom gondolatai-
mat összeszedni, az elmúlt néhány hó-
nap eseményeit felidézni… nem tudom 
figyelmen kívül hagyni, hogy egy vírus, 
egy pandémia, mennyire megtudja vál-
toztatni a világot. Talán már soha nem 
fogunk visszatérni ahhoz az élethez, ami 
előtte volt. Azóta sok negatív dologgal 
kellett szembesülnünk: munkanélküli-
ség, áremelkedések, lopások, háború, 
szinte mindennapi lövöldözések, félelem 
a biztonságos közlekedéshez, hazaérke-
zéshez…  Mindez talán még több hálára 
ösztönöz, hogy olyan Istenünk van, aki 
mindezekről tud, és velünk van minden 
körülmények között: “tart az égi kéz”! 

Sajnos az utóbbi néhány hónapban 
többen is elköltöztek gyülekezetünkből, 
többnyire házasság, munka, családi okok 
miatt. 

2021 szeptemberében Halász Betti 
költözött Ausztriába, házasságot kötve 
Ilyés Denis-szel. Menyegzőjük október 
10-én volt Hannersbergben. A covid jár-
ványra való tekintettel korlátozott volt a 

meghívott vendégek száma, családias 
hangulatban közel kilencven résztvevő-
vel. A Szombathelyi baptista gyülekezet 
elöljárója, Bertha Laci a Máté evangéli-
uma 7:24-25 versek alapján közvetítette 
Isten üzenetét, valamint a New York-i 
gyülekezet lelkipásztora Rev. Dr. Ger-
gely István köszöntötte az ifjú párt, Isten 
áldását kérve frigyükre.

Jakab Márton és felesége Margit le-
költöztek Floridába, hogy unokájuk, ve-
jük közelében legyenek. Margit néni már 
az elmúlt év februárjában lement, hogy 
segítsen vejük felépülésében, majd ez év 
áprilisában Marci bácsi követte, nyug-
díjba vonulása után. Ez év Január 22-
én megtarthatták unokájuk Kristopher 
Pirillo és Audrey Lynn Deleon menyeg-
zőjét, Fort Myers, Floridában. Néhányan 
gyülekezetünkből is részt vehettünk 
ezen az örömteli alkalmon. Bár az idő 

NEW YORK

Ilyés Denis és Betti

Jakab márton és margit  
(Kristopher és Audrey)

a szokásosnál is hűvösebb volt, még 
az eső is szemerkélt, de Isten szeretete 
mindnyájunk szívét felmelegítette, látva 
a boldog párt. Isten üzenetét Lee Tomlin 
lelkipásztor az 1Mózes 2:13-25 alapján 
hirdette. (Annak idején ő merítette be 
Kristophert és édesapját is, egyszerre.) 
Igehirdetésében szólt a hármas kötélről 

is, ami nehezen szakad el, különösen ha 
vizes (és itt célzott az esőre, ami meg-
vizesíti a kötelet, hogy ne szakadjon el 
könnyen). Úgy az ifjú párnak, mint a 
nagyszülőknek is kívánjuk Isten áldását, 
megőrző kegyelmét, szeretetét további 
életükre!

Március 27-én Kulcsár Zsolt és csa-
ládjától búcsúztunk, akik szintén Flo-
ridába költöztek, Sarasota környékére. 
Részben munka miatt, de leginkább 

azért, hogy közelebb legyenek szüleik-
hez (Nusika néni meggyengült állapo-
ta miatt is), testvéreikhez. fájó szívvel 
búcsúztunk e kedves, fiatal családtól 
is, akik szintén hiányozni fognak. Rev. 
Gergely István az 5Mózes 21:25 verset 
olvasta fel: “elődbe adta az Úr a föl-
det”… “bírjátok ezt a földet!” - idézte, 
kívánva, hogy legyenek az Úr közelsé-
gében és minden áldást megtapasztalja-
nak! 

Június 25-én egy örömteljes esemé-
nyen vehettünk részt, amikor Samuel 
Joseph Szabó és Teya Lee Lonquist 
tartották menyegzőjüket Pensacola, 
Floridában. A menyegzői istentisztelet 
a Pensacola-i First Baptist Church-ben 
volt, amelyiknek Teya hűséges tagja volt 
és itt is merítkezett be. Az igei üzene-
tet Ronald Rasmussen adta át 1János 
4:16-19 igeversek alapján és Rev. Attila 

Kulcsár Zsolt és családja búcsúztatása

Samuel and Teya
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Hitmélyítő hétvége, bemerítés, és 
gyermek tábor Rámában  

 Július első napjaiban, hitmélyítő hét-
vége keretében, öten követték az Úr Jézus 
példáját a hitvalló bemerítésben. Talman 
Rita, Demeter Kitti, Püsök Salomé, 
Ilosvai Alex és Demeter Richárd tettek 

bizony-ságot hitükről ezen az emléke-
zetes alkalmon. Németi Zsolt, Magyar-
országon szolgáló pünkösdi lelkipásztor, 
a tanítványság témájában hirdette Isten 
igéjét a János 18,25-27 alapján. Több mint 
150 jelenlevő kísérte le a Couchiching tó 
partjára Püsök Dániel lelkipásztort, és az 
öt új testvérünket, hogy tanúja legyen a 
bemerítési aktusnak. A technológiának 
köszönhetően sokan élőben is követték 
ezeket a pillanatokat - a videó most is 
megnézhető gyülekezetünk Facebook 
oldalán. Az egész hétvégén át tapasz-
talható volt Isten áldott jelenléte, hála 
neki minden áldásáért ez alkalommal is!   

Hitmélyítő hétvégénket gyermek tá-
bor követte, két év Covid okozta kiha-
gyás után. 50 gyermek és több mint 30 
felnőtt segítő vett részt ebben az évben, 
annak ellenére, hogy a Covidos korlá-
tozások miatt nem tudtak részt venni 
az amerikai gyülekezetek gyermekei. 
A résztvevők két-harmada nem gyüle-
kezetünkhöz tartozó gyermekekből állt 
össze. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 

szolgálhattunk olyanok felé is, akik ed-
dig talán nem sokat hallottak róla! A 
csoportfoglalkozásokon és esti áhíta-
tokon sok értékes tanítást hallhattak a 
gyermekek. A vasárnapi istentiszteleten 
pedig beszámoltak arról amit tanultak, 
különböző szolgálatok által. 

Nagyon sok szép, jó élménnyel 
mehettek haza a résztvevő gyermekek 
és felnőttek is. Imádságunk az, hogy 
majd a megfelelő időben gyümölcsöt 
hozzon az a munka amit Isten elkezdett 
valamennyiük életében.

                            Csercsa Tamás  

hanyagolva. Talán nem kell említenem 
(de kár lenne kihagyni), hogy 
finomabbnál finomabb ételek kerültek 
az asztalokra a hét alatt, gondosan 
elkészítve. Köszönet a sok segítőnek, 
akik időt és erőt áldozva szolgáltak 
(és szolgálni fognak) a tábori idő alatt. 
Isten áldja és őrizze őket! Hiszem, hogy 
jutalmuk meg van.

Egyik jele annak, hogy mennyire 
szeretik a táborozók az időtöltést. 
Ez alatt azt értem, hogy mennyi 
időt vannak együtt; sokszor kellett 
emlékeztetni a lefekvésre, mennyire jó 
társaságban vannak. Nem túlkapás, ha 
azt írom, hogy minden táborozó boldog 
emlékekkel távozott. Miért gondolom 
ezt? Saját tapasztalatom, hogy a tábor 
egy igazi kincs az észak-amerikai 
magyar baptisták számára. Sőt, olyanok 
is, akik nem magyar, akik még csak nem 
is keresztyén háttérből jönnek, ilyenek 
is örömmel jönnek és szeretnek itt lenni.

Kivételes helyzetben vagyok, hogy 
kiskoromtól a táborban lehettem. Sok 
drága emlék, mint gyöngyszemek egy 
láncon, köt a táborhoz, akkor is ha más 
gyülekezetben szolgálok. A tábori idő, 
más időt jelentett, nem a percek és órák 
ideje, hanem az élmények és emlékek 
ideje.  Különös öröm számomra, hogy 
gyermekeim is részt vehetnek, hogy 
ők is mondhatják hogy „övék” a tábor. 
Nekik is fontos, ragaszkodnak hozzá, 
örömmel mennek amikor a lehetőség 
adatik. 

Arra kérném a kedves olvasókat, 
hogy továbbra is támogassák a mi „kis 
Tahinkat,” ahogy Cserepka testvér régen 
megfogalmazta. Isten adja, hogy évről 
évre legyen tábor, különösképpen az 
utóbbi évek miatt, több és több gyermek, 
fiatal, felnőtt jöjjön és lássa meg az Úr 
jóságát és gondviselését. Rendkívüli 
lehetőség egy olyan hely, ahol emlékek 
születnek, melyek egy életen át kísérnek, 
sőt a következő nemzedékre is hatnak. 

Itt lenni, ó, mily jó nekünk,
Tevéled, áldott Mesterünk,
Hol minden földit elfeled
A szív, és örvendez Neked.

                              Ifj. Bákai István

GYERMEKTáBOR
Ismét egy izgalmas és emlékezetes 

gyerektábor zajlott le ez év júliusába, a 
Rámai Táborban. Különös helyzetben 
voltunk, mint csoportvezetők, hogy 
több olyan gyermek, és ifjú vett részt, 
akiknek háttere névleges keresztyén.  
Tehát hiányzik a közösség, Biblia 
ismeret és a Istennel való közeli 
kapcsolat.  Itt látható és tapasztalható 
Isten bölcsessége, hogy lehetőséget ad 
a bizonyságtevésre, hiszen ilyenkor a 
gyerekek láthatják, miként éljük meg 
hitünket. Minden tanítás egyfajta 
magvetés - hitben elszórva, imával 
táplálva, hogy Isten kegyelméből aratás 
legyen.

A táborozókat izgalmas tanítások 
ás tevékenységek foglalták le. Csercsa 
Tomi közreműködésével, a helyi 
tűzoltóság meglátogatott bennünket, 
ajándékot is hozva. Az idő is kellemes 
volt, még az esős napokon is. Minden 
este egy rövid tanítással készült Püsök 
Dániel lelkipásztor, hangsúlyozva 
Isten megbízhatóságát és közelségét.  
A lelki táplálék mellett a testi sem volt 

TORONTÓ
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swimming, team games, and board 
games, there were also deep spiritual 
talks, open ended questions, interactive 
Bible study sessions, and worship. The 
week’s theme was being a leader by 
serving others, and one of the ways I 
served the campers and the Lord was 
by being a part of the worship team 
every day. Through our practices and 
worship sessions, our group got to know 
each other better and also grew closer 
to God through our praises. Although it 
isn’t always easy and rarely comes out 
perfect, everybody seemed to immerse 
themselves in the songs (after a bit of 
warming up). However, the worship 
wasn’t the greatest highlight of the camp. 
Before going to Michigan, I prayed a lot 
for the boys in our youth who haven’t 
accepted Jesus Christ as their savior. 
Throughout the week, Huli Sándor and 
Kulcsar Attila stressed the importance 
of taking the step to follow Jesus, and 
by the end of the week there were two of 
the boys who decided to take that step! 

for me, this proved that God is working 
in our youth. There are many of them 
still who heard the word, and the seed 
was planted, but have yet to make that 
decision. for them I will continue to 
pray, but I praise God for those he called 
that week. 

All in all, I’m thankful for the Detroit 
youth and their pastor for their hard 
work and dedication that went into every 
aspect of preparing for this camp. They 
truly covered every base and made sure 
that everybody was included and had a 
great time. I’m also thankful for Kulcsar 
Attila, who came with his family for 
as long as they could, to serve us and 
place seeds in our hearts. Through the 
interactive Bible sessions I was able to 
grow in my faith by learning what my 
responsibility is as a sower of seeds, or 
as someone who has accepted the word 
of God in my heart. I have many prayers 
on my heart that I won’t stop praying 
long after the camp is over!

                              - Sharika Szabo

This past month, I was able to attend 
a camp (Bambi Lake Baptist Camp, 
Michigan) with other Hungarian Youth 
who gathered from across the count-
ry and even overseas to worship, have 
fellowship, have fun getting to know 
each other, and grow closer to God. 
The Youth Camp and Church weekend 
was organized by the Detroit Church. 
During those few days we focused on 
what Leading and Serving means and 
looks like. Wednesday afternoon we 
began by reading Luke 8:4-8,11-15 
with Sandor Huli (pastor of the Detroit 
church) and Attila Kulcsar (pastor from 
Venice, fL) leading. What does it mean 
to lead and serve? This is the question we 
would constantly circle back to during 
the week. Not only what it means to us, 
but more importantly, what it means to 
God. Thursday we began discussing 
how everything begins with the seed. 
Nothing will happen if you don’t take the 
first step and sow the seed (the gospel). 
And then why do we always wait and 
tell God it's not the right time? Waiting 
around for the right moment, when God 
is telling us, NOW is the right time. 
Also knowing that we aren’t the only 
ones sowing the seed is encouraging. 
We need to look up to those leaders 
that God puts into our lives. friday we 
discussed that we always reap more than 
we sow and that we should have faith in 
what we sow. Saturday was an amazing 
day. We finished the teaching up with 
serving. How God is calling us to serve. 
But first we need to learn to follow the 
examples that God has put into our 
lives. follow Christ and then lead others 
to him, serving them with love. We 
also heard the testimony and witnessed 
the baptism of Ildikó. Praise the Lord! 
Sunday we began by focusing on Mark 
4:27-28, discussing how to not forget to 
water and taking care of what you plant. 
If you do, then what you sow will die 
and won’t reap anything. In the evening, 
those of us who volunteered, shared 
their testimony with everyone else. for 
me personally, it was really inspiring to 
hear others' testimony. Listening to how 
other people were broken once just like 
me, but then came to the Lord and gave 
their lives to him, was really humbling 
and reassuring. It was also a joy to 
see two of the Detroit youth to make a 
decision to follow Jesus.

Each night we spent time in the 
pavilion or the game room. When 
thinking of the pavilion, imagine 
a crackling fire in the middle, 

marshmallows toasting and smores be-
ing devoured. The sound of laughter and 
music and worship pouring out for the 
whole camp to hear. The youth would sit 
at tables and play games and get to know 
each other as the adults would sing 

joyous songs to the melodious sounds of 
the harmonica and violin. Other nights 
everyone would hang out in the game 
room and the whole room would still be 
filled with games, laughter, sometimes 
going till early morning. God blessed us 
with beautiful sunny days that we could 
enjoy countless games and activities. 
We played everything from human sized 
battleships with water balloons to seeing 
which team could build the highest 
tower. Thanks to a wonderful band 
and singers, we were able to praise and 
worship the Lord everyday. Everybody 
grew stronger in their team-building and 
we also had tons of fun. friendships also 
grew stronger and tighter the more we 
got to know each other. This is a week 
that I will never forget and that I am 
forever thankful for God for giving me a 
chance to attend. I’m also very grateful 
to everybody who helped make this 
week possible for the youth and families. 
May the Lord bless you all.

                             - Amethyst Szasz

On the first week of August, I was 
blessed with the opportunity to go to 
Michigan for the Bambi Lake youth 
camp. Before going, I did not have 
any expectations about what the camp 
would be like. However, after not be-
ing able to go to Rama for the past few 
years, I was excited for the chance to 
be a part of a camp again. Huli Sándor 
and the Detroit youth pulled together 
an incredibly well thought-out, activity 
filled, spiritually refreshing program 
that did not disappoint in the slightest. 
While there was plenty of kayaking, 

DETROIT YOUTH CAMP AND CHURCH RETREAT 
AT BAMBI LAKE - AUGUST 3-7. 
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sem szól. A keresztyén szolgálatban, 
lelkigondozásban helye van a tapintatos, 
szeretetteljes feddésnek is!

Jób bűnt követett el azzal a kijelen-
tésével, hogy: „Igazam van Istennel 
szemben”. És nagyon nagy tévutakon 
jár, ha valóban így is gondolja. Mert 
amíg az ember azt gondolja, hogy igaza 
lehet Istennel szemben, addig nem 
üdvözülhet, csak elkárhozhat. Mert 
az embernek semmi igazsága nincs, 
mert elveszett bűnös. Az igazság az, 
hogy kárhozatra méltó. Egyedül Jézus 
Krisztus az igaz ember. És az ember úgy 
válhat igazzá, ha övé lesz Jézus Krisztus 
igazsága. Tehát az ember sohasem 
bízhat a saját igazságában, mert az nem 
tartja meg az ítéletben, de Jézus Krisztus 
igazsága mindörökké megáll, és aki 
ebbe kapaszkodik, az megmenekül.

Jób hamis vélekedése továbbá: 
Mi hasznom belőle? Mennyivel vár-
hatok többet, ha nem vétkezem? 
(35,3)

Valóban azt látjuk, hogy a gonoszok 
érvényesülnek, sikeresek ebben a vi-
lágban. De valóban így van? (Ezzel 
a kérdéssel sok zsoltár is foglalkozik 
(37., 73.) És azt is tapasztaljuk, hogy a 
hívők ugyanúgy megbetegszenek és ba-
jokat szenvednek, mint mindenki más. 
Téves az is, amikor az ember úgy gon-
dolja, hogy szolgálatával „jót tesz az 
Istennek”, vagy akár árthat Istennek, ha 
sértődötten visszahúzódik a szolgálat-
ból. Ha Istennek szolgálunk, csak hálát 
adhatunk, hogy megengedi.  Számomra 
áldás és jó a szolgálat, és saját magam-
nak ártok azzal, ha nem szolgálok. Tehát 
nem tehet büszkévé az a gondolat, hogy 
lám, én mennyi mindent tettem az Iste-
nért, imádkoztam, a gyerekeimet taní-
tottam, és áldozatokat mutattam be még 
az esetleges bűneikért is, és mindenben 
igyekeztem Isten útján járni, másokat 
segíteni stb. (6-8.v.) Istennek nem ad-
hatunk semmit. Se az életünket, se a 
pénzünket, se a szolgálatunkat, mert 
minden az övé, még akkor sem tehet-
nénk ezt meg, ha tökéletesek lennénk, 
mint a Paradicsomban. Legfeljebb csak 
elismerhetjük, hogy ezek a dolgok Istent 
illetik: 

Ha igaz vagy, mit adsz neki, vagy 
mit kap ő a te kezedből? (7.v.)

És miért nem felel Isten, amikor 
a nyomorúságban levők hozzá 
kiáltanak? (9.v.) Hamis azt képzelni, 
hogy nemtörődömség miatt. A hiba 
nem Istennél, hanem az embereknél 
keresendő. Az emberek nem törődnek 
Istennel, és eszükbe sem jut, hogy 
keressék Istent (10.v.), sőt tagadják, hogy 
lenne Teremtőjük, és nem dicsőítik a 

Teremtőt, hanem a teremtményeket 
tisztelik helyette (ld. Róm 1,18-32). Pedig 
az igazi bölcsesség Istentől kapható. 
Látjuk sokszor, hogy a hitetlen emberek 
milyen bolond módon eltékozolják a 
javaikat stb. A valódi igazságra pedig 
Isten képes megtanítani (11.v.), ehelyett 
az emberek meséket, mondákat, 
eposzokat, filozófiákat találnak ki. 
Isten a kevélyeknek ellenáll, és nem 
hallgatja meg őket (12.v.). Istenhez 
csak alázatosan lehet közeledni. 
Ha az emberek azt akarják, hogy 
Isten meghallgassa őket, akkor előbb 
alázzák meg magukat Isten előtt, vagyis 
tartsanak bűnbánatot, és ismerjék el, 
hogy senkik és semmik Őelőtte.

„Hiszem, ha látom!” – a következő 
hamis gondolat az emberek részéről 
(14.v.). Ez a materializmus. Csak az 
létezik, amit látok, meg tudok fogni, ami 
tapintható, ami lombikban kimutatható, 
lemérhető, tudományos eljárással 
bizonyítható. Pedig vannak dolgok 
ezen túl is. Ilyen Isten országa, ilyenek 
a lelki igazságok, ilyen Isten hatalma, 
gondviselése, maga Isten személye stb. 
Nem kell nekünk érzékelnünk, hogy 
Isten szeret, mégis tény, hogy nagyon 
szeret, mert Igéjében biztosít bennünket 
efelől. Nem kell látnom az Isten 
országát, hogy meggyőződjem létéről, 
mert Jézus látta, eljött az emberek közé, 
és beszélt róla, és megígérte, hogy helyet 
készít nekünk, és sok lakóhely van ott 
a számunkra. Nem kell kételkednem 
az üdvösségem felől, ha hiszek Jézus 
Krisztusban, mert a Jn 3,36 biztosít arról, 
hogy örök életem van stb. Nem látásban 
járunk a földi életünk során, hanem 
hitben. És: boldogok a tiszta szívűek, 
mert ők az Istent meglátják (Mt 5,8). 
A látás lesz a jutalom. Ráadásul Isten 
még látható jeleit is adta szeretetének. 
Gondoljunk az úrvacsorára, és arra az 
igére, hogy: érezzétek, és lássátok meg, 
hogy jó az Úr! (Zsolt 34,9)

Akár hiszem tehát, akár nem, hogy 
van Isten, Isten léte ettől független, Ő 
VAN (JHVH). Akár érzem, akár nem, Ő 
szeret. Akár látom, akár nem, Ő gondot 
visel rólam, előtte van ügyem, nem hagy 
el, nem fárad el, megőriz. 

Csodálatos Istenünk van!
        Matisz Jánosné Széll Éva Anna

VáRJ AZ ÚRRA!
A 35. fejezet Elíhú egyik tanácsát 

tartalmazza, hogy mit tehet az ember 
a szorult helyzetében: Várj az Úrra! 
(14.v.) Tehát a legjobb csendben maradni, 
és várni türelmesen, mert Isten nem 
felejtett el, előtte van ügyem, még akkor 
is, ha a jelen helyzetben nem érzem:

...ha azt mondod, hogy nem látod 
őt. Ügyed akkor is előtte van, és 
neked várnod kell őreá. (35,14)

Ez nem csak tanács, hanem ugya-
nakkor egy hatalmas biztatás és 
vigasztalás is! Elíhú azt tanácsolja, hogy 
a bajban NE PANASZKODJ, mert 
annak csak az lesz a következménye, ami 
Jóbbal is történt, hogy jönnek az önjelölt 
"doktorok", és megmondják neked, hogy 
mit hogyan kell tenni, és ezzel csak 
méginkább összetörik a szíved. 

Elíhú másik tanácsa, hogy NE KÉ-
TELKEDJ ISTENBEN. Isten szeret 
téged, és a javadat akarja. Isten nem 
tesz olyat, ami gonosz dolog, amivel 
ártana neked, hanem hittel fogadd el, 
hogy Isten csak olyat enged megtörténni 
veled, ami egyúttal a javadat szolgálja. 
(Ld. Róm 8,28) Röviden: a baj idején 
még szorosabban ragaszkodj Istenhez, 
még erősebb hittel (bizalommal) fordulj 
felé.

Elihú bíztatása, és vigasztalása is 
egyben, így hangzik: Isten nem hagyott 
el, törődik veled, és majd megoldja 
problémádat. Isten szeret. NE AZ 
ÉRZÉSEIDRE TáMASZKODJ, 
hanem kapaszkodj az Igébe: „ha 
azt mondod, hogy nem látod őt”, 
átfordítva: ha azt mondod, nem érzem, 
hogy velem lenne Isten, „ügyed akkor is 
előtte van.”. Ez utóbbi a biztatás mellett 
tanács is egyben.

Mennyivel más Elihú tanácsa a 
barátokénál! Azok azt tanácsolták, hogy 
Jób alázza meg magát, ismerje el, hogy 
gazember, és térjen meg. Vigasztalás és 
bátorítás pedig nem sok volt szavaikban.

Elíhu szavaiba belefér még egy 
kis feddés is! Szeretetteljes feddése, 
ami nem vádaskodás, ahogyan ezt a 
barátok tették. Elihú nem olyasmiért 
feddi meg Jóbot, amit feltételez, hogy 
elkövetett, hanem olyasmiért, ami 
elhangzott Jób szájából. És ezt Jób is 
elismeri, és elfogadja, mert egy szót 

Jó az ÚR azokhoz, 
akik benne remélnek,

 a lélekhez, amely keresi őt.
Jó csöndesen várni az ÚR 

szabadítására. JerSir 3,25-26
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egyszer jóllaktak, minek aggódjanak a 
holnap felől! 

Júliusban kezdték az épület 
átalakítását, bővítését Margitka tervei 
szerint. A kétszintes épület földszintjén 
volt a három kórterem, kényelmesen 
tíz beteg számára, de sokszor ez a lét-
szám megduplázódott. Előtte Margitka 
szobája íróasztallal, magas gyógyszeres 
szekrénnyel, vizsgálóasztallal. Az 
asszo nyok általában nem beszélték 
a spanyol nyelvet, így a fordításban 
segédkezőnek is ott kellett lennie. 
Szemben volt a műtő, egyben szülőszoba 
is, és a vérátömlesztéseket is itt 

végezték. A műtő és laboratórium között 
raktárhelyiség volt. A laboratóriumban 
főleg vércsoport meghatározást, 
vizeletvizsgálatot és sterilizálást 
végeztek, tárolták az infúziós 
készletet. Az emeleten a lakásuk volt, 
a nővérszoba, a gyermekszoba, a tiszta 
ruha raktár. A főbejáratnál volt egy 
fedett terasz, eső elől ide húzódhattak 
a várakozók. Egyébként a bejárat 
előtt lefektetett két hatalmas fatönkön 
üldögélve várakozhattak. 

Az építkezés Jánosnak nagyon nagy 
terhet jelentett. Nehéz volt hozzájutni 
az építőanyaghoz, mindent az 5400 
méter magasságon átfuvarozva lehetett 
eljuttatni, ami igen költséges is volt. 
A dolgozókat serkenteni, kiszolgálni, 
példát mutatni a napi egyéb teendők 
mellett ez is feladatuk volt. 

Margitka augusztusban két hétre 
Buenos-Airesbe utazott egy trópusi 
orvoskonferenciára. Nagyon sok hasznos 
ismeretet szerzett a trópusi betegségekről. 
Az ottani magyar baptista gyülekezet 
lelkipásztoréknál vendégeskedett, több 
családot meglátogatott, és szolgált a 
gyülekezetben is. Egészen megújulva 
tért vissza munkaterületére. 

Lépésről-lépésre haladt a munka, 
nagyon kimerítő, de hála az Úrnak, 
eredményesnek bizonyult. 

KÓRHáZÉPÍTÉS 
Dr. Klaupiks litván származású 

lelkész, a Baptista Világ szövetség 
segélyakciójának vezetője lett. Szolgálati 
útja során Bolíviában járt, s meghallotta 
a Cserepka nevet. feltétlenül találkozni 
akart velük. Cochabambában örömmel 
ölelték meg egymást. Több mint tíz éve, 
hogy az ausztriai menekült táborban 
együtt imádkoztak a külmissziós 
lehetőségért, és most hálát adhattak, 
hogy imájuk meghallgattatott. Jánosékat 
beszéltette munkájukról, terveikről, 
nehézségeikről, szüksé geikről. 

„Kedveseim! Az Úr irányított 
ide hozzátok, s rendelte ki 
részetekre ezt a segítséget. A 
német baptista szervezet 16 000 
dollárt adott olyan megbízással, 
hogy oda juttassam el, ahol nagy 
a szükség. Úgy látom, itt lesz a 
legjobb helye.” 

Megvásárolhatták a telket, 
ami a Chapare folyó kanyaru-
latánál, három fontosabb út 
találkozásánál egy magaslaton 
terült el. Másfél hold nagyságú 
terület, egy félkész építmény-
nyel. fele terület dzsungel, a 
völgyben egy forrással, amit kü lönösen 
értékelt János. Az autójuk is fölöttébb 
elhasználódott, szinte életveszélyessé 
vált, ez is cserére szorult. 

Egy misszionárius élete nagyon 
sokrétű. A lelkigondozás mellett 
karbantartó, asszisztens, sofőr, házimun-
kás, tervező, kivitelező, anyagbeszerző. 
Mivel nullás vére volt, sok eset ben, 
mikor már csak így lehetett megmenteni 
valaki életét, János volt a véradó. A 
kórház létrejöttének gondjai is első-
sorban az ő vállára nehezedtek. (Engem 
fiatalemberként na gyon bosszantott, mikor 
levelében írta, hogy az őslakos masszív 
férfiak órákat bámulják az építkezést. 
Elnézik, hogy ő egész nap maltert és követ 
hord. Mikor Margitka be tegei elfogytak, 
ő is bekapcsolódott a vízhordásba, kinti 
munkákba. Nem igazán fogták fel, hogy ez 
nekik épül. Én, nagyon szívesen mentem 
volna segíteni, de ez akkor még teljesen 
lehetetlen volt. – a szerk.) A hívő atyafiak 
viszont ki vették részüket a munkákból. 

Sehol sem könnyű egy nagyobb 
építkezést levezényelni, de Bolíviában 
ez különösen nehéz. Körülményes, 
majdnem lehetetlen jó szakembert 
találni, aki a párás, trópusi melegben 
is hajlandó dolgozni. Szükségleteikhez 
nagyon sok mindent készen kapnak 
a természettől, így nem szorulnak rá, 
hogy keményen dolgozzanak. Ha már 

December elején jelezte a kanadai 
szövetség, hogy látogatást tenne, meg-
tekintenék a munkálatokat. December 
18-án dr. Daniel, a szövetség főtitkára öt 
bizottsági taggal megérkezett. 

Idézet János leveléből: „Zuhogó tró-
pusi zápor, és kibírhatatlannak tűnő 
nedves meleggel fogadtuk őket. Vala-
mennyi elérhető állomásunkat megte-
kintették. Kölcsönösen áldásos volt ez 
az együttlét. A kórház-avatási ünne-
pélyre sokan jöttek össze a környékről. 
A vendég testvér, János evangéliuma 
ötödik részéből szolgált Igével, s a dedi-

káló bizottság a „BETHESDA“ 
nevet adta a kórháznak. 

A főtitkár és Margitka, aki a 
kórház vezetésével lett megbíz-
va, ünnepi felszólalásukban ki-
emelték: Az Úr dicsőségére, és a 
betegségükben magukra hagyott 
emberek, testvéreink gyógyítá-
sára alapult ez az intézmény. Le-
gyen ez egészen az Úrnak szen-
telve a benne dolgozók életével 
együtt, ahol Jézus neve erőt, 
megváltást, testi-lelki szenve-
désből való gyógyulást jelent 
Chapare népének. A bolíviai 

nemzeti zászló árbócra emelkedett, mi-
közben Rev. Clock áldást kérő imáját 
mondta. A mi szívünk megtelt hálával, 
szemünk pedig könnyel. 

Még sok munkánk van hátra a befeje-
zésig, de csináljuk, ahogy időnk, erőnk 
és pénzünk engedi. Szívünkre gyakran 
ránehezedik a holnap munkája, és az az-
zal járó felelősség. Máskor méltatlansá-
gunk, és erőtlenségünk tudata vesz kö-
rül, de hittel, élő reménységgel nézünk 
fel Őreá!

  A könyv 139-143. oldala. folytatjuk

Cserepka Barnabás: Örömmel mondha-
tom, hogy Isten megnyitotta előttem az aj-
tókat, hogy 2022. október 5. és 27. között 
ősszel Bolíviába utazhassak. Kérem az 
imáitokat és anyagi támogatást, ha tehe-
titek. Köszönöm.

6.
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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, 
dr. Gergely István elnökért és munka 
társaiért. 

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

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

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

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

– Mikor vettem elő itthon a régi, sze-
retett „Hit hangjai”, vagy „Gyülekezeti 
karénekek” gyűjteményét?

– Használtam-e a „Gyermekek Örö-
me” gyermekének gyűjteményt, vala-
hányszor hetente egy este lefektetem 
kisunokámat? A lelki élmény mellett 
azért is fontos lenne, hogy továbbadjam, 
tanítsam az ily módon elérhető közössé-
get a Mindenhatóval. 

A lelkiismeretemet mardosó kérdések 
azonban csak ártásomra lettek volna, 
ha magam nem akartam volna változni. 
Ezért kértem az Urat, hogy segítsen a 
következő áldott lépéseket is megtenni, 
amelyekre az ige, Szentlelke és az én 
általa érintett szívem is kényszerít. 

Elővettem hát a porlepte mandolint 
és kíséretével önfeledt boldogsággal 
énekeltem: „Ne dícsérjem-e az Istent, ne 
legyek-e hálatelt? Hiszen tisztán látok 
mindent, mit jósága vélem tett”. 

Lelkem állapotának helyreállításáért 
dicsértem a Mindenhatót azzal az 
énekkel is, amely arról szól, hogy „Ha 
néha-néha bús vagyok és szívemben 
ellankadok... Hamar az Úr elé megyek 
és kérek tőle új szívet... Akkor eszembe 
jut nekem, egy kedves lelki énekem, 
és éneklem azt csendesen, de mindig 
édesen.” 

Eltökéltem, hogy az énekkel-zenével 
magasztalása a Mindenhatónak nem 
lesz elhanyagolva a mindennapjaimban. 
Hiszen szükséges, hogy szívem tűzzel 
teljen meg, elmémet fény borítsa el. 
Szükséges, hogy „lássam Jézust – 
üdvömet, a mennyben örök részemet”. 

Az „imaórai érintés”-t követően, 
amikor minden este végighallgatunk 

Magasztaljuk a magasságos 
Istent! (Zsolt 57:6,12)

Május harmadik vasárnapján a 
magyarajkú gyülekezetekben „Isten 
magasztalása énekkel, zenével” volt 
az imaórai buzdítás témája. Nagyon 
megragadta szívemet, lelkemet az Ige 
és az imaóravezető testvérünk buzdító 
tanítása. Ez a lenyűgöző ihlet nemcsak 
egy rövid félórára terjedt ki, hanem azóta 
is foglalkoztat – megítél, változásra 
késztet, él bennem és újraéledő mennyei 
örömökben részesít. 

Az önvizsgálatban, magam megí-
télésében – az igében felszólító módban 
kétszer is megfogalmazott biztatás alap-
ján – mindenekelőtt bűnvallással ismer-
tem fel mulasztásaimat, kemény kérdé-
sek megválaszolására kény-szerültem. 

– Mikor tettem félre minden fontos 
elfoglaltságomat a napomból, vagy 
éjszakai virrasztó jajgatásaimat mikor 
cseréltem fel azzal, hogy elvonuljak 
a belső szobámba és mindent magam 
mögött hagyva, kész szívvel, lélekkel, 
énekkel, zenével magasztaljam Istent?

– Mikor vettem elő gyermekkori 
hangszeremet: az egyik szekrény mélyén 
heverő, évek óta néma mandolinomat, 
amin keresztül már gyermekéveimben 
megismertem az egyéni és közösségi 
(zenekari) – Istent dicsérő zenélés 
csodálatos élményét?

– Hiányzik-e nekem nagyon az 
énekkari éneklés? Annyira, hogy 
imádságban kérném az Urat az énekkar 
újraéledéséért? 

egy-egy távoli gyülekezet interneten 
közvetített istentiszteletét, belekapcso-
lódunk a közös énekek éneklésébe. Ez 
az élmény arra a felemelő gondolatra ve-
zérel el, hogy milyen lesz, amikor majd 
odafönt mennyei Atyánkat dicsérhet-
jük örökkön? 

Add Uram, hogy odáig is legyen 
kész a szívem, lelkem magasztalásodra 
énekkel és zenével is! Ámen

                      Dr. Fazekas Erzsébet

2022. július 10–15. között tartotta 
éves közgyűlését a Baptista Világszö-
vetség az Alabamai Birminghamban 
(USA).  A sokféle témakör megbeszélé-
se mellett szó esett az ukrajnai és a Srí 
Lanka-i helyzetről, a világunkat érintő 
kérdésekről. A zárónyilatkozat egy rész-
lete és az azt megalapozó bibliai üzenet 
összegzésként hadd álljon előttünk: 

„Az egész emberi nemzetséget is 
egy vérből teremtette, hogy lakjon a 
föld egész felszínén; meghatározta el-
rendelt idejüket és lakóhelyük határa-
it, hogy keressék az Istent…” (ApCsel 
17,26–27) 

Részlet a Baptista Világszövetség 
közgyűlésén elfogadott határozatból:

„…elkötelezettek vagyunk az etnikai 
igazságosság és az emberi szabadság 
állandó érvényű elvei mellett azon 
alapvető teológiai meggyőződésünk 
alapján, hogy minden ember Isten 
képmására lett teremtve, és ezért 
megérdemli, hogy tisztelettel és 
igazságosan bánjanak vele, és hogy 
virágzó szabadságot élvezzen.”

               MBE-elnökség (baptist.hu) 
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hogy megkeményedhet a szív. Tudom, 
hogy nem én rendelem meg, hogy mikor 
beszéljen velem; akkor szól, akkor hív, 
amikor Ő jónak látja. Tudom, hogy 
akkor kell engedelmeskednem, amikor 
szól; ma, nem holnap vagy holnapután. 
S tudom, hogy nem csak én vagyok 
ezzel így, hanem ti is. figyeljetek hát az 
igére: "ma, ha az ő szavát halljátok, ne 
keményítsétek meg a szíveteket!" 

                              Herjeczki Géza

"ma, ha az ő szavát halljátok,  
ne keményítsétek meg a 

szíveteket!" Zsid 4,7
fontos lehet az az ige, amelyet 

négyszer is olvashatunk a Bibliánkban. 
Egyszer a 95. Zsoltárban, háromszor 
a Zsidókhoz írt levélben. Miről szól ez 
az ige? Időről; arról, hogy Isten beszél, 
szavát-üzenetét meg lehet érteni; arról, 
hogy ne legyen kemény a szívünk az 
üzenet iránt.   

Isten szavát hallani – ki ne szeretné? 
De kinek a füle bírná ki a Mindenható 
Isten beszédét? Ha látni sem láthatta Őt 
senki (1Tim 6,16; 2Móz 33,20), bizonyára 
a szavait sem tudnánk elviselni. 
Mózes került a legközelebb Hozzá, a 
csipkebokor előtt (2Móz 3,4). Később 
Isten Mózeshez hasonló prófétákat 
küldött, s Igéit szájukba adta, hogy azok 
meg tovább adják azt a népnek (5Móz 
18,18). Így kerülhettek az ószövetségi 
igék a kezünkbe. A legnagyobb dolog 
ezek után az volt, amikor Isten elküldte 
közénk fiát, s általa beszélt hozzánk. Az 
Úr Jézus szavait mindenki megérthette. 
Tanítványai, és az erre kiválasztottak le 
is írták azokat. Így tette Isten lehetővé, 
hogy szavai számunkra is, s a Biblia-
kiadások segítségével mindenki számára 
is elérhetőek legyenek. Mindenki 
olvashatja Isten „élő és ható” igéit (Zsid 
4,12), az Úr Jézus „soha el nem múló” 
beszédeit (Mk 13,31).

Vajon mindenki hallja, érti az Isten 
szavát? Nem. Olvasni a Bibliát, vagy 
hallgatni egy prédikációt nem jelenti 
föltétlen azt, hogy meg is hallom az 
Ő szavát. A figyelmemen kívül az is 
szükséges, hogy a Szentlélek üzenetté 
tegye számomra az Ige betűit, és az 
igehirdető szavait (2Kor 3,6; Lk 24,45). 
A Szentlélek ezt megteszi – nem a 
mi megrendelésünkre, hanem úgy és 
akkor, amikor Ő akarja. Beszél velünk, 
küldi üzeneteit – ezért jött közénk a 
Megváltó. Amikor meghalljuk, hogy az 
Úr Jézus szólít, beszél hozzánk, nyissuk 
meg előtte szívünket! Életünk legszebb 
pillanatai azok, amikor halljuk az Ő 
szavát, és elfogadjuk azt. 

Mindig így történik? Sajnos 
nem. figyeljünk hát a négyszeres 
figyelmeztetésre! Nehéz, esetleg végzetes 
következménye van annak, ha valaki 
megkeményíti szívét, vagy közömbössé 
válik az Úr Jézus szavai iránt. 

Tudom, hogy mit jelent az Ige iránti 
engedelmesség, illetve a figyelmetlenség, 
halogatás, megkeményedés. 13 éves 
voltam, amikor egy gyülekezeti csen-
des héten meghallottam az Úr Jézus 
hívó szavát. Nekem szólt, engem 
hívott; engedelmeskedtem, szívemet 
megnyitottam előtte. Boldog voltam - egy 
ideig. Nem tudom miért, de valahogy nem 
tartott túl soká a lelkesedésem. (Nem 
volt, aki tovább vezessen? Egy prédikátor 
gyülekezetben felnövő gyermekéről ki 
gondolná, hogy szüksége volna ilyesmire?) 

Több, mint 4 évig vártam azután, hogy újra 
szóljon, személyesen hozzám szóljon az 
Úr Jézus. Nem szólt, illetve nem hallottam 
az Ő szavát. Pedig kerestem, zörgettem, 
vártam. Üresen kongó évek után aztán 
egyszer csak megszólított - az Igén, és egy 
igemagyarázaton keresztül. Erre vártam. 
Újra elindultam, most már úgy, hogy soha 
nem akarok másra figyelni, csak Őrá! 

Azóta tudom, hogy veszélyes dolog 
figyelmen kívül hagyni, ha szólít; tudom, 

TE VEZESD LÉPTEMET!  /  CLOSE TO THEE


