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

mítható elõre, semmilyen ember által
ismert természetes oka nincs, s egyál-
talán nem várt mértékû eredmény! Akár
a föld termésérõl van szó, akár egy
orvosi gyógykezelés, vagy beavatkozás
„következményérõl”, vagy bármilyen
emberi munka, vagy fáradozás „ered-
ményérõl” beszélünk. (Zsolt 127:1-2;
Zsolt 90:16-17)

Azt látjuk a Szentírásban, hogy Isten
a saját teremtési mûvét is megáldotta.
Ha most csak az emberre mondott áldás
szöveget nézzük, akkor azt figyelhetjük
meg, hogy Isten felruházta olyan
képességekkel az embert, amivel a
teremtésben még nem rendelkezett:
„Isten megáldotta õket, és ezt mondta
nekik Isten: Szaporodjatok és soka-
sodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg
a földet. Uralkodjatok a tenger halain,
az ég madarain és a földön mozgó
minden élõlényen!” (1Móz 1:28). Az
ember megteremtése után Isten mindjárt
meg is áldotta õket. Így ruházta fel az
embert Isten a szaporodás és a föld
feletti uralom képességével. Saját
természetébõl, mindenhatóságából
túlcsordulva ajándékozta meg az em-
bert.

Amikor Isten megáldotta Ábrámot,
azt ígérte neki, hogy nagy néppé teszi,
pedig még gyermeke sem volt! Azt
ígérte neki Isten, hogy nevét is naggyá
teszi, pedig a neve már azt jelentette,
hogy „Magasságos Atya”! Azt is tar-
talmazta ez az áldás, hogy az embe-
reknek Isten áldásában való részesülése,
vagy Isten átka alá kerülésének feltétele
lesz az, hogy hogyan viszonyulnak majd
Ábrámhoz! S végül az egész világ
számára áldás-közvetítõvé tette õt Isten!
Ez egy fantasztikus isteni áldás volt.
Nincs is párja ennek az emberiség tör-
ténelmében. Ennek beteljesedése volt
végül az Úr Jézusnak, mint a világ

megváltójának születése, és a világ
megváltásának tökéletes mûve Jézus
életében, halálában és feltámadásában!
„Nagy néppé teszlek és megáldalak,
naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.
Megáldom a téged áldókat, s meg-
átkozom a téged gyalázókat. Általad
nyer áldást a föld minden nemzetsége.”
(1Móz 12:2-3).

Az ember is mondhat, adhat áldást,
de annak beteljesedése is Istentõl függ.
Az õsatyák közül Izsák áldása a ki-
emelkedõ példa: A Zsidókhoz írott
levélben ezt olvashatjuk Izsák áldásáról:
„Hit által áldá meg a jövendõkre nézve
Izsák Jákóbot és Ézsaut.” (11:20) Ez a
bibliai rész a hit cselekedeteként említi
az idõs õsatya áldását, amely így hang-
zott el: „Adjon az Isten tenéked az ég
harmatából, és a föld kövérségébõl, és
gabonának és bornak bõségét. Népek
szolgáljanak néked, és nemzetségek
hajoljanak meg elõtted; légy úr a te
atyádfiain, és hajoljanak meg elõtted a
te anyádnak fiai. Átkozott, aki téged
átkoz, és aki téged áld, legyen áldott.”
(1Móz 27:28-29) Izsák tudatában volt
annak, hogy Isten visszavonhatatlan és
megváltoztathatatlan áldását továb-

Gyakran énekeljük azt az éneket,
aminek ez a refrénye: “Adj új erõt, adj új
kegyelmi fényt, tiéd legyen a tisztelet, s
az áldás a miénk!” Az énekbõl a címbe
emelt gondolat helyesen, biblikusan
értelmezi az áldás elnyerésének lehetõ-
ségét. Ha mi Istent imádjuk, tiszteljük
helyes módon, akkor számíthatunk rá,
hogy õ pedig áldását kiárasztja ránk. De
mi is az Isten áldása? Ha erre a kérdésre
keresünk választ a Bibliában, és átta-
nulmányozzuk ebbõl a szempontból,
akkor azt láthatjuk, hogy az áldás
valamilyen mennyei, Istentõl jövõ
PLUSZ az emberi, földi élt bármilyen
területén. Áldás az olyan rendkívüli
emberi képesség, vagy tulajdonság is,
ami nem természetes, nem telik ki
pusztán az emberbõl! Vagy olyan ered-
mény, gyümölcs stb., ami nem kiszá-

folytatás a 3. oldalon
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ÁLDÁSOD GAZDAG
FOLYÓIT

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

Adj áldást bõven,
Amint ígéri Igéd,
Hiszen egy cseppje is üdvös,
Küldd Lelked bõ özönét!

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

Áldásod gazdag folyói
Zúgnak a távolban már.
Jöjj le a bûnös szívekre,
Jöjj le, te mennyei ár!
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A hálaadónapok
idõszaka lassan lejár.
Letudtuk hát egy évre már
az Úrnak tartozásunk.
Vagy mégsem? Nem, ezt nem lehet!
Isten továbbra is szeret:
hálánk nem érhet véget.

Herjeczki Géza

figyelemmel kísérhetjük egymást, imád-
kozhatunk és segíthetünk is.

Lapunk, az Evangéliumi Hírnök is a
100-dik évfolyamához ér hamarosan.
Novemberben gyülekezeteinkben álta-
lában Irodalmi Napot is tartunk.

Ezzel kapcsolatban olvasóinknak is
lehetõséget adunk arra, hogy támogassák
újságunkat az imádságon túl anyagiakkal
is. Lapunk elõállítása és postázása csak
közös összefogással lehetséges. A lapnak
nem csak munkatársakra van szüksége,
hanem elõfizetõkre is. Köszönöm elõfi-
zetõinknek, hogy kitartanak újságunk
mellett, s újra és újra megújítjáõk elõfi-
zetésüket. Szeretném, ha növekedne ol-
vasóink tábora - segítsenek nekünk eb-
ben is! Köszönöm a lap Baráti Körének a
rendszeres támogatást, melyre továbbra
is nagy szükségünk van.

László Imre, Kárpátalján szolgáló
SBC misszionárius testvér a kiküldetése
elõtti két évben tudományos fokozatért
tanult. A Bethany Divinity College and
Seminary (Dothan, AL) Doctor of Phi-
losophy in Religion programját sikeresen
elvégezte és tõlük ez év június 7-én meg
is kapta diplomáját. Szeretettel köszönt-
jük õt, mint a Vallástudományok Dokto-
rát, kívánva, hogy kamatoztatni tudja
ismereteit szolgálata során. (szerk.)

Centenáriumi Jubileumi
Közgyûlésünket 2008. július
18-20-án tartjuk a Chicagó
közeli Wheaton, Illinoisban,
a Billy Graham Centerben.

Jegyezze be naptárába
ezeket a napokat, hogy ott
tudjon lenni a hálaadással
ünneplõ amerikai magyar

baptisták között.

Hamarosan részletesebb
tájékoztatást is közlünk e

sorokon.

The Centennial Celebration
of The Hungarian Baptist

Convention of North
America will be held at
Wheaton College / Billy

Graham Center in Wheaton,
Illinois between 18-20 of

July, 2008.

Please mark your calendar
and plan to attend. Detailed

information will follow.

100

Lapzárta után értesültünk arról,
hogy Kish Ernõ testvér, szövet-
ségünk tiszteletbeli elnöke az
Úrhoz költözött. Temetésén részt
vesznek majd szövetségünk tiszt-
ségviselõi.

Virág helyett a család kérésére
Kish Ernõ testvér emlékére az
Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetségnek lehet pénzt küldeni, a
csekken feltüntetve a célt. (A pénz-
táros tv. címe a 2. oldalon található.)

A temetésrõl a következõ szám-
ban fogunk írni.

Az Úr vigasztalását kívánjuk
özvegyének, a családnak és a Palm
Bay-i gyülekezetnek.

Áldott hálaadási napot kívánok
kedves olvasóinknak!

Van okunk a hálaadásra. Ezeken az
oldalakon is felfedezhetjük áldó Urunk
keze munkáját - 100 éves történelmük
egy-egy mozzanatában, vagy az õszi
ifjúsági találkozóról vagy a gyülekezeti
munkáról szóló beszámolókban.

Mi nehezen bogozzuk ki a régi ese-
ményeket, Õ pedig akkor is ott állt népe
mellett, mint ahogy ma is figyelemmel
kíséri a Melbourne-i gyülekezetet éppen
úgy, mint az építkezõ Beregszászi és
Makeni-i gyülekezetet. Jó, hogy mi is
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bította fia életére. Ezt abból figyelhetjük
meg, hogy amikor kiderül számára is a
csalás, - tudni illik, hogy Rebeka és
Jákób ravaszsága következtében nem az
elsõszülött fiát áldotta meg, - akkor É-
zsaut már nem tudta megáldani hasonló
áldással. (olv. 1Móz 27:36-37).

Az „Ároni áldás”, vagy „papi ál-
dás”-ként ismert szöveg összefüg-
géseibõl is világosan látható, hogy bár
Isten kijelentette Mózesnek, hogy a
papok milyen áldásszöveggel áldják
meg az áldozati istentisztelet végén
Izráel Gyülekezetét, mégis maga Isten
az, aki végül is „megáldja”õket!
„Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és fiainak: Így
áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok
nekik: Áldjon meg téged az Úr, és
õrizzen meg téged! Ragyogtassa rád
orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon
neked békességet!– Így szóljanak ne-
vemben Izráel fiaihoz, és én megáldom
õket.” (4Móz 6:22-27).

Az áldáson sokszor anyagi, vagyoni
gyarapodást értünk. Nem minden gaz-
dag ember igaz és becsületes úton
gazdagodott meg a világon. Létezik az
erkölcstelen üzleti módszerekkel szer-
zett gazdagság is, sõt van gonosz, bû-
nözõ életmóddal járó gazdagság. De egy
biztos, hogy a hívõ ember az anyagi
elõrehaladását Isten áldásától várja, és
attól való szent függõségben éli meg.
Ebbõl a szempontból érdemes elolvasni
és megfigyelni a következõ igeszakaszt:
1Móz 14. fejezete. A történet végén
Ábrám így beszél Sodoma királyához:
„Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a
Magasságos Istenhez, ég és föld te-
remtõjéhez, hogy egy fonalszálat, vagy
egy sarukötõt sem veszek el mindabból,
ami a tiéd, hogy ne mondjad: Én gaz-
dagítottam meg Ábrámot.” (1Móz
14:22-23). Ábrám, - aki ekkor még nem
kapta meg új nevét Istentõl (A késõbbi
név: Ábrahám jelentése: „sokaság aty-
ja”) – egyértelmûvé teszi ezzel a nyi-
latkozatával, hogy az õ gazdagsága Isten
áldásától függ. Ezt õ annyira komolyan
vette, hogy a korabeli szokásjog és a
haditörvények értelmében õt illetõ ha-
dizsákmányból semmit sem vett el. Bár
azt igényelte szövetséges társai részére
(24. vers). Õ azonban csak kizárólag
Isten áldására számított! Õ már tudta
azt, amit Salamon a Példabeszédek
Könyvében a következõképpen írt le:

3. oldal

zett isteni jók lesznek?! Magunk elé
tudjuk képzelni az Isten javaival így
megkoronázott idõt? Elõször bocsánat,
aztán gondunkat viselõ szeretet...

Az Úr asztalánál is így és ezért ün-
neplünk. Jézus Krisztusban megbocsát-
tattak a bûneink, hogy most Isten asz-
talánál, áldásainak a bõségét élvez-
hessük. Mindig a mi Mennyei Atyánk
munkája a “korona” az idõn, amit meg-
élhettünk kegyelmébõl. Az Õ gondos-
kodó szeretete tette a mi igyekezetünket
eredményessé. Õ pótolta a hiányossá-
gainkat, és Õ maga írta át a mi fájdalmas
emlékeinket javunkat szolgáló, hite-
rõsítõ megtapasztalásokká.

A ruházat és a kenyér, amit nem
nélkülöztünk, emberszabású, könnyen
elfelejtett, de igen fontos jelei lettek az
Õ szeretetének. Ezért sem maradhat ki
az imánkból a kenyér-kérdés.

Adjunk hálát Isten gondoskodásáért,
a mindennapi élelemért, ruházatért!

Novák József

Megkoronázod az évet javaiddal, és
nyomaidon bõség fakad.

(Zsolt 65:12)

Amikor imádkozni tanította az Úr
Jézus a tanítványokat, a kérések között a
negyedik helyre tette a mindennapi
kenyérért való könyörgést. Nem ez az
elsõ, és nem ez az utolsó. Isten ország-
lása és a bûnnel folyó örökös harc közé
helyezte a kenyér-kérdést, mert ebben
érzékeljük leginkább e két világ kapcso-
latát. Mivel bõségben élünk, nekünk
nem nagy dolog az egy napra elégséges,
falatnyi kenyér. Isten gondoskodását is -
éppen ezért - nehezebben ismerjük fel a
természetesnek vett áldásokban. Olyan
jó lenne, ha Urunk iránti bizalmunkat
mélyítené a hálamondás, és a folyama-
tos ráhagyatkozás mindennapi szük-
ségleteink vonatkozásában is!

Gyönyörû képet használ Dávid, ami-
kor a Gondviselésrõl énekel. Valószínû,
hogy ezt a költeményét az engesztelés
napján, az aratási ünnepek kezdetén
énekelték, hiszen egyike a három zsol-
tárnak, melyekben elõfordul a bûn elta-
karására vonatkozó sajátos kifejezés is.
Milyen nagy kegyelem úgy lezárni egy
esztendõt, és elkezdeni az újat, hogy
tudhatjuk, a bûneink el vannak fedezve,
és az év ékessége, ahogy majd vissza-
emlékezünk rá, a koronaként ráhelye-

HÁLAADÓ NAPRA

Néhány szót suttogok ma halkan, csendben.
E néhány szó a szívedig fog érni.
A vágyam száll, a lelkedet eléri,
S körülövez, mint esti virágillat,
Mint simogató fuvalom a csendben:
Testvér, testvérem,

VELÜNK JÁR AZ ISTEN!

Félreteszek most minden zajos hangszert,
Csituljon el ma minden küls? lárma,
Lelkünk öltözzön ünnepi ruhába,
S amíg az alkony ránk teríti leplét,
Minden harcot ma lelkünk elfeledjen,
Mert érezd, testvérem,

VELÜNK JÁR AZ ISTEN!

Nézz szét. Az áldás mosolyog szelíden.
A gyümölcsök jó illatukat ontják.
Ne feledd el az áldások adóját!
Add a kezed ide, az én kezembe,
Szívünk ma hangos hálaimát zengjen
Azért, mert szeret,

VELÜNK JÁR AZ ISTEN!

Rakj fát a t?zre, lobogjon az oltár!
Lobbanjon fel vele a szíved lángja,
Csapjon fel magas szárnyakon a hála,
S amíg a meleg, arany fénybe nézel,
Ajkad forró imádságot rebegjen
Azért, mert itt van,

VELÜNK JÁR AZ ISTEN!

Somogyi Gáborné Csoma Irén

„Az Úr áldása, az gazdagít meg, és azzal
semmi sem szerez bántást.” (Péld
10:22).

A mi számunkra rendkívüli üzenete
van annak a képnek, ahogyan a feltá-
madott Úr Jézus elszakadt tanítvá-
nyaitól és felment a mennybe. „Ezután
kivitte õket Betániáig, felemelte a kezét,
és megáldotta õket. És miközben áldotta
õket, eltávolodott tõlük, és felvitetett a
mennybe.” (Lk 24:50-51). Ez az áldó
cselekedete egyben a földön végzett
szolgálatára is, és a jelenlegi szolgá-
latára is utal. A földön is áldotta, és most
a mennybõl is áldja a tanítványait.
Hasonlóképpen tesznek a benne hívõk!
Mondjunk áldást, mivel arra hívattunk
el, hogy áldást örököljünk. (1Pét 3:9)
Tehát mi is, az Úrban megváltott em-
berek, és az Úrtól megáldott emberek: -
mondhatunk áldást, - közvetíthetünk
áldást, - kívánhatunk áldást – mások
életére! Még az ellenségeinkre is (Mt
5:43-48)!

Szlovák Tibor (Melbourne)

TIÉD LEGYEN A TISZTELET AZ ÁLDÁS A MIÉNK!
folytatás az 1. oldalról


