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“AZ  EVAN GÉLIUM  ISTENN EK  HATA LMA”  (Róma 1:16)

azért panaszkodnak, mert a jó steak ára
megy fel. A világ legtöbb részén az
egyszerű em ber hónapokig, vagy évekig 
nem kóstolja a steaket. Egyszerűen
nincs hús. 

Nem csak azért vagyok hálás, mert
élek és van miből élni, hanem különösen 
azért, hogy van miért élni. Céltalan,
tétlen élet rosszabb lenne a halálnál.

Amikor hálát adok az elfoglaltságért,
életcélokért, akkor ezekkel együtt még a 
gondokért és fáradtságáért is köszönetet
mondok az Úrnak. Jó kifáradtan lepi-
henni este, és jó azzal a gondolattal
felébredni reggel, hogy az új napon
ismét tehetek valamit. 

A legnagyobb okom a hálaadásra
abban van, hogy ebben a végtelen nagy
világegyetemben, a sok milliárd égi-
testek egyikében, a földön lakozom és
valakinek, valaminek érzem magam;
hogy a Teremtő kegyelméből kapcso-

                               foly tatás a 3. oldalon
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No vem ber 26-án a naptár szerint
Amerika népe hálaadási ünnepeket tart.
Ez a “naptár szerinti” hálaadás a legtöbb
esetben azt jelenti, hogy a polgárok nem
dolgoznak, az üzletek nem nyitnak ki, s
a ráérő emberek vagy utaznak, vagy
otthon pihennek, vagy pedig mulatnak.
Nagyon kevés em ber fogja azt tenni,
amire a kijelölt nap figyelmezteti.
Kevesen fognak hálát adni Istennek. 

A hívő embert az Úr a sok jó között
hálás szívvel is megáldotta - és ezek a
hálás hívők hálaadás napján nem csak
boldogan számlálják az áldást, hanem

AZ  ÚR  KEGYELMÉT  ÉNEKLEM   ZSOLTÁR 89:2

JÉZUS  ENYÉM

Mily üdvös tudnom: Jézus enyém! 
Ennek felettébb örvendek én. 
Örökség vár rám, mennyei rész, 
Lelkem ujjongva fölfelé néz. 
   Örökre zengem ez éneket: 
   Jézusban leltem az üdvömet!
   Boldogan vallom: Jézus enyém! 
   Irgalmát áldom örökre én!

Mily üdvös tudnom: Jézus enyém! 
Isteni béke árad felém. 
Igája könnyű, nyugalmat ád, 
Követem híven a lábnyomát. 
   Örökre zengem ez éneket: 
   Jézusban leltem az üdvömet!
   Boldogan vallom: Jézus enyém! 
   Irgalmát áldom örökre én!

Mily üdvös tudnom: Jézus enyém! 
Életem útján áldott remény. 
Pásztorom nékem, hű őrizőm, 
Istentől küldött Üdvözítőm! 
   Örökre zengem ez éneket: 
   Jézusban leltem az üdvömet!
   Boldogan vallom: Jézus enyém! 
   Irgalmát áldom örökre én!

                                (HH 506)

örömmel köszönik meg az Úr jóságát. A
hálaadásban éppen annyi boldogságot
találnak, mint az áldások elvételében.
Ilyen boldog állapotban mondta a Zsolt-
ár írója: Az Úr kegyelmét éneklem! 

I. 
Énekeljük - hálaadó szívvel - egyéni

énekünket az Úr áldásaiért. Gondol-

kozzunk azon, mit tett az Úr velünk?
Nyíljék meg ajkunk a személyes di-
cséretre és köszönetre. 

Ha a magam áldásait számlálom,
akkor az első ok a hálaadásra az, hogy
még élek. Visszagondolok az 1943-
45-ös évekre, mikor robbantak a bom-
bák, és holtan terültek el az emberek
ezrei. Én megmaradtam: de ez nem volt
az én érdemem, vagy ügyességem
eredménye. A bombák nem voltak
személyválogatók - s akit értek, az
elpusztult. Annyit mondhatok csupán:
köszönöm Istenem, hogy megtartottál. 

Hálaadásom újabb buzdítást nyer
akkor, amikor nem csak az életre, ha-
nem az élethez szükséges anyagi ás lelki
adományokra gondolok. Szemem előtt
állnak a háborús romok és most kö-
szönetet mondok azért, hogy van ké-
nyelmes otthonom. 

Sok amerikai mag yar testvérem nem
gondol már arra, hogy szülei az óhazai
kis faluból, a földes padlós szerény ott-
honból jöttek s most lágy szőnyeggel
borított padlón járunk, a központi fűté-
ses, léghűtéses tágas lakásban. Sokan
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gassuk a lapot. Hála az Úrnak, az idén is
többen megújították Baráti Köri tagságu- 
kat a közgyűlésen. A fölajánlások nagy
része már be is érkezett a pénztárunkba.
Az előfizetéseket és a Baráti Köri támo-
gatást  Fűr Béla lapkezelő testvér és fele-
sége Anikó bonyolítja, s küldi tovább a
szövetségnek. 

Gyülekezeti  támogatásokat is várunk
így az Irodalmi Nap révén. Ezeket az
adományokat – és bármilyen szövetségi
adományt a szövetségi pénztáros t est-
vérnek lehet küldeni. Balla Zsigmond
testvér címe az Evangéliumi Hírnök 2.
oldalán mindenki számára elérhető.

3. Olvasók. Előfizető olvasóink leg-
nagyo bb ré sze t ermés zetes en itt  az
Egyesült Államokban és Kanadában él.
Vannak azonban előfizetőink a tengeren
túlról is. Lapunkat már egy évszázada
olyanoknak is elküldjük, akik ugyan fi-
zetni nem tudnak érte, de szívesen olvas-
sák és  remélhetőleg lelk i növekedésükre
szolgál annak olvasása. Az ilyen olvasó-
ink köre te rmészetesen folyamatosan
változik. Vannak olyanok, akik egy idő

után előfizetőivé lesznek a lapnak. Több-
ször is  felvetődött már bizottsági körben,
sőt közgyűlésen i s, hogy az ajándékba
küldött példányok számát csökkenteni
kellene, vagy akár meg is  lehetne szüntet- 
ni azokat. Mind ez idáig úgy dön tött
azonban közösségünk, hogy meghozza
azt az áldozatot, amibe a régi gyakorla-
tunk folytatása kerül. Hiszem, hogy ez a
szolgálat sem hiábavaló az Úrban. 

4. Munkatársak. A szerkesztőt és a
lapkezelőt meg szoktuk említeni ilyen-
kor, de ennél több munkatársa is van a
lapunknak. A szerkesztő  bizot tság tagja
még Szabó István és Novák József, szö-
vetségi alelnök és titkár testvér . A lapban
megje lenő cikkek írói  alkalmi, v agy
állandó munkatár sak. Gyülekezete ink
lelkipásztorait állandó munkatársaimnak
tartom, s köszönöm nekik  és a többieknek 
(Mátrainé, Petre Kish Etelka, Füredi
Kamil la, hogy csak néhányat említsek),
hogy írása ikkal gazdagítják , áldá ssá
teszik  az Evangéli umi Hírnököt.  

5. Internet .  A nyolcszáz példányban
nyomtatott lapot az Interneten is publi-
káljuk. A szerkesztő 1997 óta folyamato-
san építi az www.evangeliumihirnok.net
oldala it, ahol az utóbbi 13 év minden
írása könnyen elérhető. 

Továbbra is kéri és várja közremű-
ködésüket, segítségüket,  támogatásukat,
írásaikat, javaslataikat, imádságaikat a
szerkesztő, Herjeczki Géza. 

Áldott hálaadási ünnepet kívánunk
kedves olvasóinknak, ezúttal Udvarnoki
testvér , szövetségünk egykori vezetője
40 évvel ezelőtti hálaadónapi írásával . 

IRODALMI NAP
No vem ber 2. vasárnap ja Iro dalmi

Nap. Mit jelent ez?
Az Evangéliumi Hí rnök 1970. no vem -

ber 1- i számában (40 évvel ezelőt t!)
bekeretezve, nagy betűkkel ezt olvasom:
No vem ber második vasárnapja Irodalmi
Nap. Ezen a napon rendezzük előfize-
tésünk et! Szerezzünk ú j előf izetőket!
Adom ányainkkal segít sük la punkat!
Előfize tést, adományt, új címet küldjük
..... lapkezelő címére.

Egyenlőre nem tudtam kideríteni,
hogy mikor kezdték el testvéreink az
„Irodalmi Nap” megtartását. A szövetsé-
günk 50-dik évében, 1958-ban, mindene- 
setre vezércikkben foglalkozik e témával
Petre Gábor titkár testvér (A mi irodal-
munk, 1958. nov. 1) és a szerkesztő
rovatában Petre Adalbert is erről ír. Az

írások jellegéből arra lehet következtetni, 
hogy már 50 évvel ezelőtt is régi hagyo-
mánya volt ennek a napnak. (Ha a hely
megengedi, részleteket közlünk az akkori 
vezércikkből a 10. oldalon.)

E régi írásokat olvasva azt  látom, hogy 
nem sokat változott a helyzet az évtize-
dek során: kezdettő l fogva az volt a célja
ennek a napnak, hogy a szövetség nyom-
datermékei számára anyagi támogatásra
ösztönözze a gyülekezeteink tagságát és
az olvasótábort. A 102 éve folyamatosan
megjelenő Evangéliumi Hírnök volt min- 
dig is a  fő sajtóterméke szövetségünknek. 
De vol t egy néhány további kiadványunk
is, pl. a Biblia  Magyarázó. Az említett,  52 
évvel ezelőtti cikk egyik mondata ez volt: 
„A rendkívüli gyűjtés szükséges azért,
mert Lapunknak olvasó tábora itt Ame-
rikában az angol nyelv használata miatt
mindig kevesebb, a kiadás költsége az
árak emelkedése miatt mindig több.”
Nincs új a nap alatt!

1. Előfizetők. Igen, ma is szükség van
előfizetőkre.  A régiekre, akik hűségesen
megújítják előfizetéseiket – akár ezen a
napon is megtehet ik azt; és új  előfize-
tőkre is szükség van. Fizessük elő isme-
rőseinknek itt, vagy akár az otthon élő
baráta inknak, rok onain knak is; vagy
ajánljuk nekik a lapot. Az előfizetési ára
25 dol lár / év, tengeren túlra $30. 

2. Támogatók. Igen, ma is szükség
van ar ra, hogy az előfizetésen túl támo-

NO VEM BER 2. VASÁRNAPJA IRODALMI NAP
Támogassa szövetségünk lapját, az Evangéliumio Hírnököt! 
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HÁLAIMÁM      

Szegény szívem, e porba hullott drakma 
Boldog nagyon, mert Jézus rámtalált. 
Úgy szeretett, hogy földre szállott értem,
S váltságomul vállalta  a halált. 

Kereszten kifolyt üdvözítő vére 
Lemosta rólam minden bűnömet. 
Mint most a vízben, elmerültem Benne, 
S érzem, hogy ő nagyon, nagyon szeret. 

Segíts, Uram, hogy szolgáló leányod 
Maradhassak, míg tart földi utam, 
Segíts, hogy hűen kitartsak melletted, 
Nyomodban járjak fényben, borúban. 

Érzem erőtlenségemet, de bízom 
Áldott erődben. Küldd Szentlelkedet! 
Ezentúl már csak ő legyen vezérem, 
Hogy el ne hagyjam szent ösvényedet. 

Töltsd tele mécsem szeretet-olajjal, 
Adj éberséget: várni jöttödet, 
Hogy mikor eljössz, boldogan állhassak 
Előtted, áldott, örök Szerete t! 

                          Gerzsenyi Sándor

lehet akármilyen politikai felfogásunk s
a kormányról lehet nyílt elítélő vélemé-
nyünk - mégis szabadok vagyunk.
Hálásak vagyunk, hogy nem csak szólás
szabadságunk van, hanem a szólás után
is megmarad szabadságunk. 

III.
Még egy okot látok az Úr kegyelmé-

nek a megéneklésére. Ez az amerikai és
kanadai mag yar baptista gyülekezetek
létezése és működése. Még mindig
élünk és dolgozunk annak ellenére,
hogy gondolatban már sokan eltemették
missziónkat. Szövetségünk még mindig
erős, ha nem is olyan népes, mint volt
harminc évvel ezelőtt! Ez a szövetség
lapot, Otthont és missziót tart fenn. Ez a
szövetség honi misszió munkát támo-
gat, ügyeket intéz, tanácsol és bátorít. 

Hálaadásunkba belevesszük azt a
szilárd meggyőződésünket, hogy az Úr
meg fogja tartani gyülekezeteinket és
meg fogja őrizni Szövetségünket min-
daddig, amíg szükség lesz rájuk. És ha
egyszer eljön a vég - mert a mag yar
misszió Magyarországon kívül nem
maradhat meg - akkor is hálát adunk,
hogy az Úr felhasználta mag yar baptista
szövetségünket sok-sok lélek megmen-
tésére és örömére. 

Az áldások számlálását nem fejeztük
be a fenti sorokban. Túl sok volna el-
mondani mind azt, amit értünk és velünk 
tett az Úr. A számlálást mindenki el-
végezheti külön-külön. A lényeges
kötelesség az, hogy adjunk hálát és
énekeljünk az Úr kegyelméről. 

                 Dr. Udvarnoki Béla

Megjelent az Evangéliumi Hírnök
1970. no vem ber 15-i számában. 

3. oldal

latom van a világot mozgató, éltető
isteni erővel. Nem csodálatos az, hogy a
sok milliárd, hatalmas csillag - holt
anyagként létezik, kering - s nem tudja
egyik sem, hogy én létezem, de én, hála
a tudomány fejlődésének, tudom, hogy
az égitestek léteznek. Hálámat növeli az
a meggyőződés, hogy tudom, hogy
miért léteznek, ki hozta azokat létre! 

Hálát adok azért, hogy ez a Teremtő
engem ismer és szeret és ezt a Teremtőt
szolgálhattam. Köszönöm Istennek azt a 
tudatot, hogy testem a teremtett világ
része s vissza fog térni a porba, de lel-
kem, egyéniségem a Teremtő része s ez
is vissza fog térni a Teremtő Istenhez.
Embernek lenni nagy kiváltság. Köszö-
nöm, hogy em ber vagyok. 

II. 
Énekeljük az Úr kegyelmét együt-

tesen azokért a javakért. amelyeket
együtt élvezünk. 

Gondolatom első tárgya a szabadság. 
S z a b a d s á g  a szó teljes értelmében.
Az Isten gyermekei Amerikában és a
világ többi részén (de nem mindenütt)
szabadon dicsérhetik az Urat, szabadon
hirdethetik az evangéliumot, szabadon
gyülekezhetnek,  szabadon szervez-
kedhetnek. A “szabadon” szó itt azt
jelenti, hogy az előbbi mondatban em-
lített cselekvésekhez nem kell kormány- 
hatósági engedély. A világ nagyobbik
részében a kormányok bíznak a lelki
emberekben s ennél fogva nincs szükség 
rendszabályozásra és ellenőrzésre. A hit
emberei jót tesznek és ezeket nem
korlátozni kell, hanem segíteni. 

Nagy áldás az, hogy szabadon
énekelhetünk az Úr kegyelméről! 

Amíg e sorokat írom - hála kél
szívemből: írásomat csak az olvasóink
ellenőrzik - azok is abból a szempont-
ból, hogy bibliai és lelki-e? A nyomdász
gépei megindulnak és sem városi, sem
állami hatalom le nem állíthatja a sajtó
kerekeit. Írunk úgy, ahogy nekünk
baptista keresztyéneknek tetszik. 

Nem utolsó sorban hálásak vagyunk
a s z a b a d s á g  többi áldásaiért: utaz-
hatunk ahova akarunk. Szabadok va-
gyunk otthonainkban, a hatóság, a ren-
dőrség védelme alatt. Otthonainkba
még a rendőr is bírói felhatalmazás alatt
léphet be. A felhatalmazást a bíró csak
alapos indokok alapján - bűnügyekben
adja meg. Politikai okokból nem lehet
felhatalmazást adni. Ez azt jelenti, hogy
amíg becsületesen, tisztességesen é-
lünk, követhetünk bármilyen vallást,

Óh különös hatalom! 
     szeretet erős gyengesége 
- s óh gyenge erősség! 

       oly védtelen benned... 
Életem pórázát tartod, 
     de téged bilincsel a vége 
s mégis én vagyok zsarnok és hóhér, 
     s te aki enged! és szenved. 

Letérdelek s úgy szánom-bánom 
     óráid letörött virágát, 
mint aki barbár talppal ment át 
     egy drága réten: 
óh ki gyógyitja meg az elrontott 
     örömök rózsaágát? 
ki mondja a tiprott percnek: 
     “Kelj föl, kis százszorszépem!" 

Órák és percek helyett fogadd el 
     egész életemet, 
virágok helyett egész mezőt, 
     noha fölégett és nem virágos: 
de virághamvval, s lásd, 

      könnyel is trágyás, 
     s ha új plántáid beülteted,
minden szirmot földajkál 

      s neked áldoz.

Babits Mihály:

ENGESZTELŐ AJÁNDÉK 

Cukrot, virágot, gyöngyöt szerettem 
     volna hozni néked: 
nincs gyöngyöm, cukrom, virágom. 
Görnyedve hozom ahelyett 
     s teszem a kezedbe, nézzed, 
keserü életemet, egyetlen terhes 
     gazdagságom. 

Ez ami megmaradt még, 
     e meztelen is gazdag élet, 
s ezt sem adom, csak visszaadom már: 
mert jól tudom, ki vagy? 
     s hogy benned és általad élek, 
kenyerem és levegőm! 

           s rég nem volnék, ha te nem volnál. 

AZ ÚR KEGYELMÉT ÉNEKLEM
folytatás az 1. oldalról


