
egyháznak mindig reformálódnia kell”. 
Ha reformáció alatt a Szentíráshoz való 
visszatérést, az Igéhez igazított életet 
értjük, akkor el kell ismerjük, sok dol-
gunk van.  

Miért maradnak el a reformációk? 
Jeremiás próféta története jó néhány 

értékes választ kínál a kérdésre. A sok 
közül most csak hármat vizsgáljunk 
meg.
A ki nem hAsznált idő

Huszonhárom éve hirdette az Úr igéjét 
Jeruzsálemben és Judában. 

„Jósiásnak, Ámon fiának, Juda 
királyának a tizenharmadik esztendejétől 
fogva a mai napig, tehát huszonhárom 
éven át szólt hozzám az Úr igéje, én pedig 
hirdettem nektek, idejében hirdettem, 
de ti nem hallgattatok rám.” Jer 25:3.

Mindenki azt mondja, hogy drága 
az ideje. Magyarul ez azt jelenti, nem 
vesztegetem  olyan dolgokra, amik nem 
fontosak. Tudatosságtól duzzadó beszéd. 
Aztán ott találjuk a nagyon elfoglalt 
egyént, amint videojátékokon és/vagy 
social medián függ - akár félnapokra 
beszippantva a lelkét egy virtuális 
mesevilágba, ami nem segít semmit; 
vagy amint a fotelbe ragadva bámulja 
a két méteres HD képernyőjét órákon 
át, hol drukkolva, hol mérgelődve a 
látottakon. Mégis az ideje nagyon drága, 
ha megkérdezed.

Mindannyiunkban van egy adag 
képmutatás amikor az elfoglaltságunkra 
hivatkozunk.

A Biblia Istene mindent idejében 
tesz. Pedig ő aztán mondhatná, hogy 
ráérek majd, hiszen Ő az Örökkévaló, 
és megengedheti magának, hogy 
ráérjen. Az Ő ideje miattunk drága, a 
mi üdvösségünkért tesz mindent a maga 
idejében, sőt a Megváltót is csak az idők 
teljességekor küldte el hozzánk. 

Jeremiást is egy meghatározott időre 
küldte a kiválasztott szeretteihez, hogy 
figyelmeztesse őket. Volt egy idő, hu-

szonhárom év, ami alatt hirdetve volt az 
Isten megoldást kínáló beszéde. Béke 
volt és jólét. Ki gondolta volna, hogy 
amit a próféta mond, bekövetkezik, és 
csakugyan jön a veszedelem. Jeremiást 
előbb kinevették, aztán beidézték, 
megpofozták, megfenyegették, börtönbe 
zárták, kútba dobták... letiltották a twitter-
ről, a facebook-ról, a youtube-ról. Mindent 
elkövettek, hogy elhallgattassák, de Isten 
vigyázott arra, hogy a megszabott idő 
minden perce meg legyen adva kicsinek 
és nagynak egyaránt.

Isten ma is ad egy időkeretet nekünk. 
Ez lehet hosszabb vagy rövidebb, 
vagy éppen 23 év. Laci bácsi 72 
évesen kezdett járni imaházba, halálos 
betegen. Csontrákja volt. Két évig 
hallgatta az igét és két héttel a halála 
előtt tehetetlenül feküdve a betegágyán 
mondta el a bűnösök imáját, és adta át 
az életét Megváltójának. Az ő esetében 
két év volt az Istentől rendelt időkeret. 
Drága Laci bácsi jól használta fel azt a 
két évet.

Isten mindenkinek idejében hirdeti 
szolgáin keresztül, és egyben szolgáinak 
is az igazságot és a kegyelmet, a bajt 
amibe keveredtünk, és a kiutat belőle.

Azért marad el lelkünk, családunk, 
gyülekezetünk és nemzetünk reformá-
ciója, mert az Isten által rendelt időt 
másra használjuk, mint amire kaptuk.

A TARTALOMBÓL
English section - page 8. The 
   Pattons - missionary to Hungary
Reformációs írások
Gyülekezeti beszámoló: Detroit, 
   Alhambra, Zápszony
Aki a Felséges rejtekében lakik...
Tudod-e ki Jézus? (kottás)
Tagai István (1936-2021)

folytatás a 3. oldalon

Adj új erőt, UrUnk, 
Ó, nyújtsd ki szent kezed. 
Ígéddel ébressz holtakat, 
Szívünkbe gyújts tüzet!
Refrén: 
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt, 
Tiéd legyen a tisztelet, 
s az áldás a miénk! 

Adj új erőt, Urunk, Az álmot űzzed el, 
Mécsünknek pislogó tüzét 
Lelked gerjessze fel! Refr.

Adj új erőt, Urunk, Gyógyírt vár
   a beteg, 
Éhségünk, szomjunk csillapítsd, 
Töltsd ránk Szentlelkedet! Refr.

Adj új erőt, Urunk, Egész világ előtt, 
Hogy megjelentsük szent Neved, 
S legyen Tiéd a Föld! Refr. 
                     (HH 15, BGyÉ. 484.)

ELMaradt  rEforMáció
Miért maradnak el a reformációk?
Soha nem volt annyi lehetőség 

reformációra, mint ma.
Jobbnál jobb kommentárok, tanítások, 

könyvek sorakoznak a polcainkon. Az 
internet, a rádió és a tévé elhozzák a 
lakásainkba az evangéliumot napi 24 órában 
szünet nélkül. Istent dicsőítő énekeket 
hallgathatunk bármikor különböző kü-
tyüinken. Híres előadók hívnak bennünket 
érdekesebbnél érdekesebb konferenciákra, 
amelyeken részt vehetünk akár online is a 
szobánk kényelméből. 

Ezek a dolgok mind jók, de ha 
mindezek jelentenék az egyház és az 
egyén reformálásának a titkát, akkor az 
egész keresztyén világ már rég zsákban 
és hamuban megtért volna, és Isten tüze 
lángolna az emberek lelkében. Szóval, 
valami nem stimmel. Én is egy vagyok 
azok közül, akik felteszik a kérdést: 
Miért maradnak el a reformációk?

Szent Ágoston jóval Luther előtt írja, 
„Ecclesia semper reformanda est.” „Az 

Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
a nép iránt, és ezt mondták: Mit tet-
tünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgá-
latunkból!

Talán 24 óra sem telt el a fáraó két
mondata között. Mintha tudathasadásos
lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról bizto-
sítja a népet, aztán gyorsan meggon-
dolja magát. Egyszerûen nem adja fel!

Mint ahogy a gonosz sem adja fel,
még a golgotai veresége után sem.

Lehullottak a kötelékeid, szabad
vagy, tele van a szíved a szabadok örö-
mével, bizonyságot teszel a Szabadí-
tóról, és már-már azt gondolod, hogy
nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán
hamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyo-
modban van és fenyeget pusztulással
vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodál-
kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szaba-
dítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint
a legfenyegetõbb támadás.

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

Pál apostol szerint biblikus dolog
párhuzamot vonni Izráel egyiptomi
kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ
életünk különbözõ állomásai között. Ezt

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR
Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy
forduljanak meg, és verjenek tábort Pí-
Hahírót elõtt, Migdól és a tenger között,
Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben tábo-
rozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gon-
dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai
ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4
Én pedig megkeményítem a fáraó szívét,
hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én
vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5
Amikor jelentették Egyiptom királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! El-
bocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megke-
ményítette a fáraónak, Egyiptom kirá-
lyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segít-
ségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és uto-
lérték õket, amikor a tenger mellett tábo-
roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiál-
tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

tesszük estérõl-estére kolorádói táboro-
zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét
mottója: Együtt a cél felé!

Éppen úgy vándorlunk a cél felé,
mint Izráel népe Egyiptomból, a
pusztán át Kánaán felé.

A történetbõl kiderül, hogy bár Izráel
fiai elhagyták Egyiptomot, mégis E-
gyiptom sehogy sem akarja elhagyni
Isten népét. Amikor elindulnak, a teljes
egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket,
és bár végre szabadok, mégis üldözött
szabadok.

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

A tízedik csapás után a fáraó még
azon az éjszakán magához hívatta
Mózest és Áront, és ezt mondta nekik:
Induljatok, menjetek ki az én népem
közül Izráel fiaival együtt, menjetek és
tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok.
Vigyétek juhaitokat és marháitokat is,
ahogyan kívántátok, csak menjetek!
Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32.

A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvas-
suk: Amikor jelentették Egyiptom kirá-
lyának, hogy elmenekült a nép, megvál-

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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MaBaViSZ taNácSÜLÉS  
2021. augusztus 16. Budapest
….buzdítsátok egymást minden egyes 

napon, amíg tart a ma… zsid 3:13
A kapcsolatok megerősítésére egymás 

buzdítására szólít fel bennünket az 
ige! Ezt tettük a Magyar Baptisták 
Világszövetségének (MABAVISz) taná-
csülésén, ahol mind a hat tagszövetség 
képviselői jelen voltak. (Észak- Amerika 
és Ausztrália, Erdély, Kárpátalja, 
Felvidék, Délvidék, Magyarország) 

Papp János házigazdaként kö-
szöntötte a résztvevőket, majd Pardi 
Félix MABAVISz elnök áhítatában a 
zsid.3:7-19. alapján arra bátorított, hogy 
vigyázzunk a szívünkre és segítsük 
egymást, mert nehéz időkben élünk! Jó 
volt együtt, egymásért imádkozni! 

A MABAVISz elkötelezett abban, hogy 
a szórványban élő magyar baptistákat 
támogassa. Ennek egyik fontos eleme, 
hogy Kelemen Szabolcs misszionáriust 
a MABAVISz misszionáriusaként 
támogatjuk, hogy Kárpátalján élhessen 
a családjával és szolgálhasson. Az ő 
írásos beszámolóját elfogadtuk és a 
továbbiakban is mellette akarunk állni.

A tagszövetségek beszámolóiból ki-
derült, hogy főleg a kisebb szórványban 
élő testvéreinknek nagyobb veszteséget 
okozott a pandémia, amit még tetéz, 
hogy Kárpátajáról és Délvidékről a gaz-
dasági nehézségek miatt az elvándorlás 
olyan méreteket öltött, hogy jelentősen 
meggyengültek a gyülekezetek. Akik 
ezekben az országokban szolgálnak 
példásan, hithősként végzik a mun-
kát, aminek van is eredménye, vannak 
megtérők. Kiderült, hogy Szlovákiában 

- Felvidéken az okkultizmus erősödik, 
ilyen jellegű programokon fesztiválokon 
sok ezer ember jelenik meg. Ezzel szem-
ben indul egy Biblia misszió. Több ezer 
darab Szentírást fognak testvéreink az 
embereknek ajándékozni. Erdélyi Szö-
vetségben sok áldást adott Isten, tábo-
rokban megtéréseket, de szükség lenne 
több elhívott szolgálóra, lelkipásztorra. 
Észak - Amerika és Ausztrália magyar 
nyelvű gyülekezeteiben a pandémia 
alatt is tudott folytatódni a misszió, nem 
voltak nagy veszteségek. Sőt testvéreink 
elől járnak abban, hogy anyagilag támo-
gassák a szórványban működő missziót. 
Magyarországon több gyülekezeti és 
egy új székház építése is a befejezéshez 
közeledik. Intézményeinkben erősödik 
a missziós jelenlét közben egy új gyüle-
kezet is csatlakozott a szövetségünkhöz, 
igy már Nagykanizsán is jelen vagyunk. 
A cigány misszióban is történt lelki-
pásztor avatás, amiért hálásak vagyunk. 

Néhány döntés is született a misszió 
támogatásáról, amit a következő idő-
szakban megvalósítunk.

A beszámolók is figyelmeztettek ben-
nünket, hogy nehéz időket élünk, sok 
a kihívás. Hittel és Szentlélekkel teljes 
emberekre, gyülekezetekre van szük-
ség, hogy a küldetésünket be tudjuk töl-
teni.  A jelen lévők: Pardi Félix, Papp 
János, Dr. Gergely István, Varga László 
Ottó, Durkó István, Nyúl Zoltán, Nagy 
Tibor, Dóczé Bálint, Nagy Csaba, Tég-
lási Lajos valamennyien ezért imádkoz-
tunk.

A következő MABAVISz tanácsülés, 
ha Isten megtart bennünket Szlovákiá-
ban lesz 2022-ben.

                             Durkó István
                        MABAVISz főtitkár
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próbálod cáfolni ráhelyezve a hiábavaló 
és korlátozott gondolkodásod mérlegére, 
bírálgatva a magad kis hatáskörében, 
hogy mi elfogadható belőle, és mi nem, 
semmit nem változtat Isten végzésein, 
erején és dicsőségén.

A te reformációd elmarad, ha az Ige 
nem csontjaidba rekesztett tűz, hanem 
csak egy könyv a polcodon.

Egy lelkipásztor nem találta az okos 
telefonját. Három napi keresés után 
teljesen el volt keseredve, nem is annyira a 
telefon miatt, hanem a rengeteg adat matt, 
amit rajta tárolt. Mindenhol kereste, végül 
le ment az irodájába, ráborult az asztalán 
lévő bibliára és sírva imádkozott. Uram, 
segíts! Amint ott imádkozik, elkezd 
vibrálni a biblia. A telefonja a bibliában 
volt. Abban a pillanatban megszólalt a 
lelkiismerete. Három napja keresed a 
telefonodat. Három napja nem olvastad 
a bibliádat, miközben azt prédikálod a 
híveknek, hogy nem csak kenyérrel él az 
ember hanem...

Miért maradnak el a reformációk? 
Talán az elpazarolt idő miatt, a 
következetlenség miatt, vagy ha nem is 
az elégetett, de mellőzött biblia miatt?

Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek a szíveteket!

                              Lukács János

a KöVEtKEZEtLENSÉG 
Jeruzsálem ostroma elkezdődött. 

Nabukadneccar, Babilónia királya 
személyesen vezette csapatait a 
hadműveletekben. Jeremiás kitartóan 
hirdette a kellemetlen üzenetet. 
Megjövendölte Jeruzsálem elestét, de a 
kegyelem is ott volt a prédikációjában. 
Cidkijjá, Juda királya komolyan vette 
a megtérésre hívó szót, és elkezdte 
reformálni, azaz Isten beszédéhez 
visszaigazítani, amit csak lehetett. A 
király egyességet kötött Jeruzsálem 
egész népével, hogy hirdessék ki a 
rabszolgák felszabadítását. Eszébe jutott 
az ősi Törvény.

„Ha közületek valaki olyan rabszolgát 
vásárol magának, aki Izráel népéhez 
tartozik, akkor szolgáljon nektek az a 
férfi vagy nő hat évig, de amikor eljön 
a szombatév, fel kell szabadítanotok!” 
5Mózes 15:12.

Az Igének akart engedelmeskedni, 
mert megérintette Isten kegyelmének 
az üzenete. A vezetők és a nép is 
engedelmeskedtek. Volt egy megtérési 
hangulat a városban. 

Amikor ostrom alatt találod magad, 
nyomás alatt - ahogyan manapság 
szoktuk mondani, mintha egyértelműbb 
is lenne az Isten beszéde iránti 
érzékenység. Nem így van?

Igen ám, de hogyan folytatódik a 
történet? „...de azután kényszerítették 
a szabadon bocsátott rabszolgákat és 
rabszolganőket, hogy térjenek vissza, 
és erőszakkal újra rabszolgákká és 
rabszolga nőkké tették őket.” (Jer 34:11)

Mit jelent ez a de azután? 
Következetlenséget! Nabukadneccar 
váratlanul abba hagyta Jeruzsálem 
ostromát, és csapataival visszavonult 
mert meghallotta (Jeremiás 37:5. 
beszámolója szerint), hogy a fáraó serege 
kivonult Egyiptomból és nagyszabású 
hadműveletekbe kezdett Babilon ellen.

Más szóval, elmúlt a veszély. 
Amikor rosszul mennek a dolgok, 
ígérgetünk Istennek mindenfélét. Sőt, 
imaösszefogások történnek, megkérjük a 
prófétát is, hogy ő külön is imádkozzon 
értünk (lásd Jer 37:3). amikor aztán Isten 
kegyelmes, és elmúlik a baj, megszűnik a 
veszély, akkor hajlunk visszatérni a régi 
deformálódásainkba. Istent nem lehet 
manipulálni. Nem azt várja tőlünk az Úr, 
hogy tökéletesek legyünk, de azt igen, 
hogy következetesek legyünk. Lehetőleg 
minél kevesebb legyen az ellentmondás a 
szavaink és a tetteink között. 

Lajos bácsi 1944-ben, valahol 
Oroszországban egy bombatölcsérben 

cLEVELaNdi ÉrtESÍtÉS
Szeptember 26-án a clevelandi 

Magyar Bethánia Baptista 
Gyülekezetben  

LELKiPáSZtor-BEiKtatáSt 
tervezünk. 

Miután a 2020. március 29-re 
tervezett beiktatási ünnepélyt nem 
tudtuk megtartani a covid járvány 
miatt, ezúttal bizakodunk, hogy 

szélesebb körben imádkozhatunk  
gyülekezetünk új lelkipásztoráért,  

deák Zsolt attiláért.  
Szeretettel hívunk és várunk  

minden érdeklődőt. 

Október 8-10 között, másfél éves 
szünet után, Isten kegyelméből, újra 

sor kerülhet egy
 ifJúSáGi taLáLKoZóra, 
melyet a clevelandi gyülekezet 
szervez.  Szeretettel hívjuk és 

bátorítjuk a fiatalokat, hogy ragadják 
meg ezt a lehetőséget kapcsolataik és 

lelki világuk felfrissítésére.  
Imádkozunk értük és  

reménykedünk abban, hogy ez a 
találkozó sokak számára különleges 

áldást fog jelenteni. 

ELMaradt  rEforMáció
folytatás az 1. oldalról

kuporogva, félig megfagyva ígérte 
meg Istennek, ha onnan megszabadul, 
megtér. Haza került, de nem tért meg. 
1956-ban Budapesten dolgozott egy 
raktárban, amit berobbantott egy orosz 
tanklövedék. Azt kérte Istentől a romok 
alatt, hogy szabadítsa meg onnan, mert 
igazán megtér. Haza került a szeretteihez, 
de nem tért meg. Nagyon szerette az 
italt. Hetven évesen merítkezett be, 
miután a felesége is elhalt mellőle. Sírva 
mondta el egy vasárnapi ebéd közben 
a bizonyságtételét. Ő is, én is vendégei 
voltunk egy kedves családnak. Lajos 
bácsi története végülis happy end, de 
mi van akkor, ha rosszul végződik az 
Istennel való alkudozásod, és lekésed a 
saját reformációdat? 

A következetlenségünk akadályozza a 
reformációt.

a BiBLiaÉGEtÉS
Vajon mit gondolhatott a huszonkilenc 

éves király, amikor tűzbe dobta 
Jeremiás próféciás tekercsét? Azt 
tudjuk a történetből, hogy utálta a 
szentírót. Utálta a szentírás közvetítőjét, 
Bárukot. A miniszterei kérésére leült, 
hogy meghallgassa a felolvasást. De 
három vagy négy hasáb után tökéletes 
higgadtsággal fogta a kancellár kését, 
kettévágta a tekercset és tűzbe dobta. 
(Jeremiás 36:23.)

Huszonkilenc évesen egy ifjú titán, 
pláne ha király a saját környezetében, 
mindent jobban tud. Igazán még semmit 
nem tud, de nagyon határozott. Sík 
arrogancia, semmi megbánás, semmi 
bűntudat, nulla tisztelet Isten Igéje iránt. 
Kérlelhetetlen, sőt megparancsolja, 
hogy fogják el az írót és a hirdetőt.

Mi nem égetünk bibliákat, bár vannak 
még helyek a világon, ahol ezt teszik. 
De nem is kell égetni, csupán ignorálni, 
ott hagyni a polcon hónapokig, évekig, 
hadd porosodjon.

Reformáció nem képzelhető el Ige 
nélkül. Ez egyébként a bajunk ebben a 
szofisztikált világban, hogy mindent meg 
akarunk reformálni. Igen, még magunkat 
is, de Biblia nélkül. Nem véletlenül 
hangsúlyozták a reformátorok, Sola 
Scriptura, egyedül az Írás. Jeremiás írása 
tele volt kegyelemmel és szeretetteljes 
szenvedéllyel... „talán meghallja Júda 
háza, és megtér mindenki a maga gonosz 
útjáról. Akkor én is megbocsátom 
bűnüket és vétküket.” Jer 36: 3.

Egyedül a Szentírás, a megnyitott 
szent Biblia javítja meg a helyzetet. Nem 
szeretheted jobban Istent, mint a Bibliát, 
mert Isten egy az Ő Igéjével.

Ha mellőzöd vagy kritizálod, semmit 
nem változtat Isten szándékán és 
tervein, amelyeket következetesen 
megvalósít minden nemzedékben. Ha 
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A reformáció öt „solá”járól együttesen 
csak a XX. századtól beszélhetünk, 
viszont ezek az alapkövek jelen 
voltak a reformátorok tanításaiban. 
Az alábbi öt “sola” (latin kifejezés, 
melynek jelentései: egyedül, kizárólag) 
különösen az üdvösség biblikus útját 
kívánja megvilágítani minden elveszett, 
tévelygő lélek számára, kiigazítva 
a Római Katolikus Egyház eltérő 
tanításait. Ma is erre van a legnagyobb 
szükségünk, hogy térjünk vissza az 
alapokhoz, ne deformálódjunk, hanem 
reformálódjunk. Mivel a Rómaiakhoz írt 
levél “billentette át a mérleget” Luther 
Márton tanulmányaiban, ezért csak 
ebből a levélből választottam igei alapot 
az öt solához. 

SoLa ScriPtUra - “Most pedig a 
törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, 
amelyről bizonyságot is tesznek a 
törvény és a próféták.” (Róm 3:21)

Egyedül a Szentírás rendelkezik 
végső tekintéllyel, teljes autoritással. 
A Szentírás tökéletes, elégséges, 
mindenki számára szükséges ahhoz, 
hogy üdvözüljön. A Szentírás Isten 
kijelentéseinek, igazságainak a 
gyűjteménye, amelyek önmaguktól 
beszélnek és egymást értelmezik. A lelki 
megmozdulások, megtérések, ébredések 
mind akkor kezdődtek, amikor az 
emberek a Szentíráshoz alázatos szívvel 
visszatértek. Sajnos napjainkban ismét 
távol kerültünk az igétől, ezért itt van 
az ideje, hogy visszatérjünk, szomjas 
és megtört szívvel Isten időtálló 
kijelentéseihez. 

SoLa fidE - “Mert Isten a maga 
igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből 
hitbe, ahogyan meg van írva: “Az igaz 
ember pedig hitből fog élni.” (Róm 1:17)

A megigazulást, magunk igazságát 
nem harcolhatjuk ki Isten ítélőszéke 
előtt, hanem csakis hit által kaphatjuk 
meg. Emberileg lehetetlen megigazulni, 
de Krisztus igazságába vetett hit által 
lehetséges. Habár emberileg lehetetlen, 
ez mégsem jelenti azt, hogy az ember 
tehetetlen, hiszen megigazulásunk után 
hitben kell járnunk. Az Istenbe vetett 
bizalmunknak, engedelmességünknek 
ki kell teljesednie életünk többi 
területeire, ami nem kevés harccal jár. 

A keresztyén élet nem csak annyiból 
áll, hogy hittem, ezért üdvösségem van, 
hanem mert hittem, ezért hitből élek, 
hitben járok, hitben megmaradok. 

SoLa (SoLUS) cHriStUS - “Mert 
a törvény végcélja Krisztus, minden hívő 
megigazulására.” (Róm 10:4)

Egyedül Krisztus nyitja meg a 
mennyek országát és vezethet el 
bennünket az Atyához. Nem a szentek, 
nem az Egyház, nem a kiemelkedő 
vezetők - ezek csak Krisztusra mutatnak, 
mint ahogyan a törvény is, együttesen 
jelezve, hogy csak Egy van, Aki Igaz: 
Jézus Krisztus. Ő azért jött, hogy 
igazságával felruházzon, az Atya pedig 
ezt elfogadja és nekünk tulajdonítja. 

SoLa Gratia - “Ha pedig 
kegyelemből van, akkor már nem 
cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor 
már nem volna kegyelem.” (Róm 11:6)

Egyedül kegyelemből van 
üdvösségünk, Krisztusba vetett hit 
által, és ez nem a mi érdemünk. A nap 
végén nem magunkkal dicsekszünk, 
hanem vég nélkül csodáljuk Isten 
életünkre kiáradó kegyelmét. Nem azt 
kaptam, amit megérdemeltem volna, a 
kárhozatot, hanem azt, amit kiérdemelni 
sohasem tudnék: az új életet, az örök 
életet. Viszont ez a kegyelem nem azért 
áradt ki, hogy vétkezzek, két úrnak 
szolgáljak, hanem azért, hogy életemet 
teljesen odaszenteljem Istennek. 

SoLi dEo GLoria - “Bizony, tőle, 
általa és érte van minden: övé a dicsőség 
mindörökké. Ámen.” (Róm 11:36)

Az előző négy pont után nem is  
vonhatnánk le más következtetést: 
mindenért egyedül Istené a dicsőség. 
Egyedül övé minden érdem, minden 
tisztesség, hódolat és dicséret. 
Gondolkozzunk el csak azon, hogy 
mit is jelenthet a mi életünkre nézve 
az idézett igevers: “Bizony, tőle, általa 
és érte van minden...” Csendesedjünk 
el, időzzünk Isten kegyelmi trónusánál 
és az ő igazságai vegyék át értelmünk, 
érzelmünk, akaratunk irányítását. Hadd 
folytatódjon a reformáció, a radikális 
változás – bennünk; lángra lobbanva 
az Úrért és fénykedve azok számára, 
akik még nem láthatták meg az Úr 
világosságát!

Deák  
        Zsolt

iStEN fELKENtJE  
a Mi MEGVáLtóNK

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik 
rajtam, mert felkent engem az ÚR. El-
küldött, hogy örömhírt vigyek a szegé-
nyeknek, bekötözzem a megtört szíveket, 
szabadulást hirdessek a foglyoknak, és 
szabadon bocsátást a megkötözöttek-
nek. – Ézs 61,1

A Szövetség igéit követő 
“örömünneplés év” eseményeire 
emlékeztet bennünket ez az ézsaiási 
prófécia (3Móz 25,8-18). Círus rendelete 
nyomán térhetett haza a Babiloni 
fogságból a hívő maradék, azok, akiket 
Ézsaiás prédikációja Isten ítélete alatt, 
ám megtérésre készen talált. A pogány 
uralkodó döntése a Szövetséget mindig 
vigyázó Isten tervébe illett, választott 
népe javára volt. A prófétai ige első 
hallgatói, és majd az ígért történelmi 
eseményt személyesen is átélők a 
„felkent” kiben létét találgatták, mint 
még ma is az izraelita magyarázók.

Mi Jézus Krisztus megváltói 
munkájának a summáját ismerjük 
fel az örömünneplés évét jellemző 
eseményekben. Abban is a „Törvény 
betöltője” Ő, hogy a teljes szabadság 
lehetőségét kínálja az embervilágnak. A 
Bemerítő kételyeit oszlatná; mondja is a 
küldöttségben nála járóknak: „Menjetek, 
és mondjátok meg Jánosnak, amiket 
hallotok és láttok: vakok látnak, és 
bénák járnak, leprások tisztulnak meg, 
és süketek hallanak, halottak támadnak 
fel, és szegényeknek hirdettetik az 
evangélium” (Mát 11,4-5; Ézs 35,5-
6). faluja zsinagógájában, Názáretben 
is ezt a próféciát kereste meg a neki 
nyújtott tekercsen, felolvasta, majd – 
hallgatói rövid örömére – így folytatta: 
„Ma teljesedett be ez az írás fületek 
hallatára” (Luk 4,14-30). Örömmel 
hallották, hogy tanúi és élvezői 
lettek a Szövetségben ígért jóknak. 
Megteltek haraggal, „felkeltek, kiűzték 
a városból, és elvitték annak a hegynek 
a szakadékáig, amelyen városuk épült, 
hogy letaszítsák – de Jézus átment 
köztük, és eltávozott” (29-30 vv.). Ellene 
fordultak, mert addigra torz messiás-
képzetüknek nem felelt meg.

Tanítványai, az eseményeket és a 
Mestert legközelebbről szemlélők 
is a feltámadás és az azt követő 
Pünkösd után jutottak arra a hirdethető 
bizonyosságra, ami a Krisztusban 
gyökeredző evangélium történeti 
magja. „Most kezdem megérteni...” – 
vallotta Péter a cézáreai századosnak, 
majd: „A názáreti Jézust felkente az 
Isten Szentlelkével és hatalommal, és 
ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított 
mindenkit, akik az ördög igájában 
vergődtek, mert az Isten vele volt. Mi 
pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő 
tett...” (ApCsel 11, 34-43).

         rEforMáció



5. oldal 2021. október

Cseri Kálmán:
Magától terem a föld... érett magot a 

kalászban. (Mk 4,26-29)
A hagyomány szerint ezen a napon 

szokták elkezdeni az aratást. A követ-
kező hetekben kerül tető alá egész évi 
kenyerünk. Meg szoktuk-e köszönni 
Istennek a kenyeret? A miatyánk szava-
ival néha kérjük, de tudjuk-e, mennyire 
az ő kegyelmétől függ az, hogy legyen 
termés, és abból jusson kenyér minden-
kinek? S tudjuk-e, hogy az emberi önzés 
miatt mégsem így történik?

Egyre többen vannak, akik vetés nél-
kül akarnak aratni, sőt már aratni sem 
akarnak, csak a kenyeret követelik az 
asztalukra. Amiért mások megdolgoz-
tak, ők azt csak élvezni akarják. Isten az 
ilyen élősködő magatartást nagyon elíté-
li. Ezek az emberek azok, akik minden-
nek csak az előnyét akarják élvezni, de 
áldozatot nem vállalnak, csak jogaikat 
emlegetik, de kötelességüket elhanya-
golják. Holott minket Isten arra terem-
tett, hogy új értékeket hozzunk létre, s 
azok egy részével másokat segítsünk, 
sáfárkodjunk.

S közben ne feledjük, hogy minden 
Isten kegyelmének az ajándéka! Ha van 
vetőmag, van hova elvetni, van erőnk a 
munkához, csoda, hogy a magból kalász 
lesz, ha abban sok mag van, abból ke-
nyeret lehet sütni - ez mind nem magától 
értetődő, ahogyan Jézus mai példáza-
tunkban meggyőzően szemlélteti is.

Ugyanez érvényes a lelkiekre. Nem 
magától értetődő, hogy miközben mi 
hagytuk ott Istent, ő jött utánunk, pe-
dig nem neki van szüksége ránk, hanem 
nekünk rá. Úgy gondoskodott üdvös-
ségünkről, hogy azért mi semmit nem 
tettünk. Csoda, hogy ha belehull az ige 
magja egy ember szívébe, megváltozik a 
gondolkozása és jelleme, és olyan gyü-
mölcsöket fog teremni, mint az önzet-
len szeretet, türelem, jóság. És mindez 
magától, mint a gabona is. Magától a 
kegyelmes Istentől. Legyen áldott az ő 
neve! Mi pedig ne tulajdonítsunk ma-
gunknak semmit abból, amiért egyedül 
Őt magasztalhatjuk!

dE iStEN...
„De Isten, gazdag lévén irgalomban, 

az ő nagy szeretetéért, amellyel minket 
szeretett, hogy minket is, akik halot-
tak voltunk a vétkek miatt, életre keltett 
Krisztussal együtt – kegyelemből van üd-
vösségetek! – és vele együtt  feltámasztott, 
és a mennyei világba ültetett Krisztus Jé-
zusban, hogy megmutassa az eljövendő 
világban kegyelmének mérhetetlen gaz-
dagságát irántunk való jóságából Krisz-
tus Jézusban.” Efézus 2:4-7.

Megszólal a halál világában az 
evangélium, és egy hangsúlyos ellentétet 
kifejező kötőszóval folytatódik mindaz 
amit Isten tesz... De Isten! Harag és 
engedetlenség fiai voltunk, reménytelen 
szellemi halottak, de Isten az ő gazdag 
irgalmából és szeretetéből  életre keltett 
bennünket Krisztussal együtt. 

Mit jelent ez? Pál apostol a Szentlélek 
ihletése alatt azt állítja, hogy amit 
Isten megtett Krisztussal, azt velünk 
is megtette. Olyan halottak voltunk, 
mint a názáreti Jézus a kereszten. 
Úgy támadtunk fel, mint Krisztus 
harmadnapon, és úgy tartozunk 
mostmár a mennyországhoz, mint 
Krisztus, amikor felemeltetett és ült az 
Atya jobbjára. Így lettünk az eljövendő 
világ polgárai. A földi világban 
élünk, de korlátlan hozzáférésünk 

Minek örülünk, mit ünneplünk, mi az, 
amit Isten felkentje tesz velünk? Jézus 
Krisztus ma is szabadságot kínál, a 
szabadításunkon munkálkodik és 
szabad életre nevel. Ne forduljunk soha 
máshoz messiási elvárásainkkal; az Ő 
hatalmát és szeretetét meg sem közelítheti 
másé! Ne tévesszük össze Isten ígéreteit 
korunk bálványaival; jobb az Ő terve! 
Az Atya őrá bízott bennünket; csak ő 
képes arra, hogy elérjen bennünket ott, 
ahova a bűn miatt kerültünk, és egyedül 
ő vezethet oda, ahová nélküle senki sem 
juthat el. Isten felkentje a mi Megváltónk. 
Jézussal “örömünneplés” az életünk. Dr. 
Somogyi Imre gyönyörű ének-fordítása 
is erről szól:

“Mily unalmas, bús, üres órák,
Ha Jézust nem láthatom…”,
“De hogyha Ő velem van, akkor 

Télben is tavasz ragyog.”
“A börtön is palota lesz, ha Jézussal 

együtt vagyok.”
Adjunk hálát, mert Krisztus min-

dezen cselekedetei mind a mai napig 
megtapasztalhatók!
                                      Novák József 

van a mennyországhoz. Közvetlen 
bejárásunk van a kegyelem trónjához, 
az erő központhoz ahol a döntések 
születnek, ahol ki adják a sorsunkat 
érintő parancsokat, mert a mi golgotai 
bajnokunk nyitva hagyta számunkra az 
ajtót. Lépjünk be oda bizalommal, hogy 
irgalmat és kegyelmet találjunk, amikor 
segítségre van szükségünk!

Miért kapjuk ezt a kiváltságot? Így 
akarja Isten megmutatni az eljövendő 
világban kegyelmének mérhetetlen 
gazdagságát. Istent vonzzák a  remény-
telen esetek. A százévesnek fia szüle-
tik a kilencvenéves feleségétől. A 
börtöntölteléket pillanatok alatt a 
siralomházból átülteti a „fehérházba”. A 
parittyás pásztor fiú legyőzi a harcokban 
edzett óriást, és sorolhatnánk még, hogyan 
lesz a gyáva tagadóból bátor apostol, a 
mennydörgés fiából a szeretett tanítvány 
és az egyházüldözőből egyházépítő? Az 
angyalok sem értik. Egy biztos! Isten 
örömét leli abban, hogy megmutassa 
az egész szellemi világ előtt, a sátánt és 
démonait is beleértve, hogy azt, aki kisebb 
az angyaloknál, a kegyelem ereje által az 
angyalok fölé emeli. 

Igen, kegyelemből van üdvösségünk 
hit által, nem cselekedetekből. A hit 
sem a mi akaratunkból fakad, hanem 
része annak a kegyelemnek, amely 
életre keltette azt. Mert Isten az, aki 
munkálja bennünk mind a szándékot, 
mind a cselekvést, az ő tetszésének 
megfelelően. 

Akkor pedig hova tegyük a következő 
igeverset? „Mert az ő alkotása 
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban 
jócselekedetekre teremtett, amelyeket 
előre elkészített Isten, hogy azok szerint 
éljünk.” Efézus 2:10. Isten annyira 
fontosnak tartja a jó cselekedeteket, 
hogy azok kitalálását nem bízta a mi 
kreativitásunkra, hanem ő tervezte meg 
egytől-egyig, gondosan és részletesen, jó 
előre. Minket kegyelemből megváltott, 
hogy az ő örök tervébe illeszkedő jót 
mi általunk valósítsa meg az Isten örök 
dicsőségére.

Más szóval, a jó cselekedeteink nem 
váltanak meg minket, mert azok Isten 
cselekedetei. Azért váltott meg minket, 
mert kegyelmesen ránk gondolt, amikor 
a végrehajtásukat megtervezte.

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsessé-
gének és ismeretének mélysége! Mily 
megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily 
kikutathatatlanok az ő útjai!   Mert „ki 
értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett 
az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett 
neki, hogy vissza kellene fizetnie?” 
Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van 
minden: övé a dicsőség mindörökké. 
Ámen.” Róma 11:33-36.
                                      Lukács János
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Megváltónkat közösen, férfikarban, 
énekkarban, fiatalokkal, zenekarban sőt 
még kint a parkban is.

Különleges ajándékokat tartogatott 
számunkra az Úr ezen a nyáron. Apák 
napjára hazalátogattak Kaliforniából 
Herjeczki Dávidék, a július 4.-i 
hétvégén pedig néhány New-York-i fiatal 
örvendeztetett meg bennünket. Az utóbbi 
időben talán még inkább áldásként éljük 
át, ha vendégek érkezhetnek hozzánk.

Mindig emlékezetes alkalmak a 
nyári kirándulásaink, piknikjeink, 
amikor a gyülekezet megy vendégségbe 
a természet templomába. Nagyon 
szeretjük az Úr házát, de mégis érdemes 
emlékeznünk rá, hogy a gyülekezet 
igazi missziója a falakon kívül valósul 
meg igazán. Szeretnénk továbbra is 
gyakorolni a szabadtéri Istentisztelet 
áldott lehetőségét, mint ahogy 
tettük ezen a nyáron is, három-négy 
alkalommal.

A gyülekezeti események, és különle-
ges alkalmak mellett hálásak vagyunk 
azért is, hogy gyülekezetünk családjai-
nak lehetősége nyílt hosszabb rövidebb 
kikapcsolódásra, utazásra. Az Úr még 
azt a kegyelmet is megadta, hogy ezen a 
nyáron többen meglátogathatták az óha-
zában élő szeretteiket.

A lelki feltöltődésre is sok lehetőséget 
kaptunk. Augusztus elején a KingsBrass 
koncertjén volt lehetőségünk részt 

venni Ann Arborban, a hónap közepén 
pedig egy néhányan ellátogathattunk 
Kentucky-ba az Ark (Nóé bárkája) 
kiállításra. Mindezek a lelki élmények 
erősítették a hitünket, mert számunkra 
Jézus Krisztus a minden, mindenekben.

A legnagyobb ajándék talán mégis az 
volt ezekben a hónapokban, hogy együtt 
örülhettünk az örülőkkel, egymással. 
A Juhász család, miközben várja Robi 
menyasszonyának megérkezését, ima-
házunk lenti termében ünnepelhette 
Mike és Ancsi eljegyzését, a gyülekeze-
tünk ifjúságával együtt. Ezen az alkal-
mon értesültünk a Szilágyi család nagy 
öröméről is, miszerint Jake és Júlia kis-
babát várnak decemberben. Imádságos 
szívvel kísérjük tovább fiataljaink életét, 
és hisszük, hogy az örömök kitartanak, 
előremutatnak sőt sokasodnak a nyár el-
múlta után is. 

Az áldások számba vétele mellett 
érdemes volt most felsorolni a nyári 
örömöket is. Várjuk a további örömöket, 
akarjuk azokat átélni az Úr jelenlétében, 
és megosztani a gyülekezeti 
közösségben. Mi lesz a következő 
örömöd, amikor elmúlik a nyár?

Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, 
ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! - 
zsoltárok 95:1

                               Huli Sándor

ó kegyes tanácsadónk
Marcus M. Wells így számol be 

ennek az éneknek a keletkezéséről:
„1858 októberében, egy szombat 

délután a gabonaföldemen dolgoz-
tam, New York államban, Hardwick 
városka közelében, amikor felötlött 
bennem ennek az éneknek a szöve-
ge. Másnap, vasárnap nagyon viha-
ros idő volt, ezért nem mentem ki  a 
házból, hanem befejeztem az éneket, 
írtam hozzá egy dallamot, és elküld-
tem I. B. Woodbury professzornak, 
a New York Musical Pioneer szer-
kesztőségébe.” 

Az ének először 1858. 
novemberében jelent meg. Ettől 
a szerzőtől talán nem is maradt 
fenn másik ének, de neve ezzel az 
énekkel bekerült a történelembe.

1815-ben (6 évvel Haydn halála 
után) született, fiatalkorában meg-
tért egy baptista imaházban, azután 
egy farmot művelt és mezőgazdasá-
gi eszközöket szerkesztett. 1895-ben 
halt meg.  

Mi lesz, ha elmúlik a nyár?
Beszámoló a Detroiti Gyülekezet 

életéről

Megszoktuk, hogy a nyárnak 
igyekszünk kihasználni minden 
pillanatát, mert tudjuk, hogy nem tart 
olyan sokáig, mint ahogy szeretnénk. 
Mégis úgy tűnik, mintha ez az idei nyár 
valahogy gyorsabban repült volna el 
mint az előbbiek.

Még a szívünkben visszhangzott 
fiataljaink éneke, az újrahangszerelt 
húsvéti csoportjelenet, vagy épp az anyák 
napi szolgálatok üzenete, amikor idén 
is ránk köszöntött a Pünkösd ünnepe. 
Lelked által Istenem, hadd legyen 
tiéd szívem… énekeltük és vágytunk 
arra, hogy lelkünkbe ragyogjon az Úr 
napsugara és életünket is áldássá tegye 

mások számára a következő hónapokban 
is.

Csendes, pihentető nyarat vártunk, 
amit Isten kegyelméből meg is kaptunk. 
Igaz, hogy Michigan-ben az utóbbi 
évek egyik legviharosabb időjárását 
tapasztaltuk, mégis lehetőségünk nyílott 
az Úr előtt elcsendesedésre, tudva, hogy 
Ő a viharban is sziklavár.

Egész nyáron zavartalanul folyhattak 
Istentiszteleteink, magasztalhattuk 

dEtroit
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Ó kegyes tanácsadónk,
Szentlélek, vígasztalónk,
Vígy minket szent karodon
E rideg sivatagon.
Emelj fel, ha lankadunk,
Erősíts, ha fáradunk.
Felbuzdítva szólj felénk:
Nyugalomba viszlek én!
Hű barátunk, légy közel,
Nyújts segélyt, ha vész fog el,
Hogy a kétség, s félelem
Rajtunk erőt ne vegyen.
Ha a vihar közeleg,
Ha bú éri szívemet:
Felbuzdítva szólj felénk:
Nyugalomba viszlek én!
És ha vég elé megyünk,
S Kánaánba néz szemünk,
Add, hogy a mennyekben mind
Írva lássuk neveink.
Jézus vére hintve ránk,
A halál vizén visz át:
Felbuzdítva szólj felénk:
Nyugalomba viszlek én!

taGai iStVáN
1936 - 2021

„Éppen a férjem ceruzáit rendez-
getem” – mondta az özvegy a tele-
fonhívásomra válaszolva. A mérnök 
egykori munkaeszközei közös életük 
fontosabb állomásait jelzik; házasságuk 
60. évfordulóját készültek ünnepelni. A 
több maroknyi ceruza és toll Tagai Ist-
ván testvér életpályájáról olyan memen-
tó, ami szakmai előre haladásán túl egy 
hívő férfi, férj és apa igyekezetét is jelzi 
az emlékezésre. Úgy élt, emlékezett és 
reménykedett a jövőben - a több mint tíz 
évig tartó, egyre súlyosbodó betegséget 
viselve is - mint aki az Isten által neki 
kijelölt „pályán fut.” férje búcsúztatá-
sára két bibliai idézetet választott Erika. 
A szenvedésben próbált Jób és a halálig 
hűséges Pál apostol tanúságtételét idéz-
ve (Jób 19:25 és 2Tim 4:7-8) hittestvé-
rünk Krisztusban kiteljesedő életéért 
adtunk hálát 2021. június 13-án.

A Soltvadkerten élő Tagai István és 
Terézia első gyermeke (1936. november 
17-én született) a háború borzalmai között 
cseperedett fel. A család körülményei 
a háború után, István képességei, és 
különösen is a fizika iránt kibontakozó 
érdeklődése a pályaválasztásban 
irányt adtak neki, csakúgy, mint sok 
más tehetséges hívő fiatalnak. Az 
országnak nagy szüksége volt jól képzett 
szakemberekre. Az 1956-os forradalom 
és Szabadságharc-ot követő leszámolás, 
szerető családjának a féltése húzta 
át a terveit. Néhány perc alatt kellett 
eldöntenie, hogy a menekülők tízezreivel 
ő is elhagyja a hazáját.

A Cserepka-csoporttal hagyta el 
az országot. Síró babákat, az öregeket 
és lelkipásztoruk könyveit cipelve 
kerestek utat az aláaknázott határon 
és a mocsarason át, Nyugatra. A 
menekülttáborban, majd Kanadába 
érkezve, a régi és új ismerősök 
kölcsönösen segítették egymást. 
Mindig mély tisztelettel mesélt nekem 
a református segélyszervezetről, a Bretz 
családról, Schafferékről, és különösen is 
a torontói magyar baptista közösségről. 
Baráth Erikát is ott ismerte meg, majd 
vette feleségül. A menekülőkkel hirtelen 
felduzzadt gyülekezet sokféleségére 
különbözőképpen reagáltak azok, akik 
a baptista lelkiséget a magukénak 
tudták. Több család jobb munka – és 
életlehetőséget remélve költözött tovább, 
az Egyesült Államokba. 

Mire Kaliforniába érkeztek (1969-ben), 
Istvánnak már volt annyi tapasztalata és 
képesítése a repülőgép gyártásban, hogy 
a neves Garrett AiResearch (aminek fő 
profilja az űrkutatás és azzal kapcsolatos 
technológiák voltak) munkatársa lett. 
Mindig magasabb beosztásban dolgozott 
még az Arrowshmith Manufacturing-
nak, a Northrop-nál, és végül a Boeing-
nek. Három gyermeküket (Erika, 
István és Sándor) istenfélelemben és 
hazaszeretetre nevelték. A gyülekezet 
és az iskolák mellett a cserkész-
mozgalomban is aktívan részt vett.

Az alhambrai Amerikai Magyar 
Baptista Gyülekezet életében, minden 
választott és vállalt szolgálati területen, 
igyekezett a meggyőződése szerinti 
legtöbbet nyújtani. Jól képviselte 
gyülekezetünket szövetségünk vezetősé-
gében, és a helyi magyarság szervezetei 
előtt. Készséggel szolgált: vezetett 
gyűléseket, tanított, főzött és festett. 
Hűséges testvér volt. Én tudom, hogy 
szívesen megbocsájtott, és figyelmes 
szeretettel ápolta a kapcsolatait. 
Idős korában is tág téren mozgott az 
érdeklődésével; ha javasoltam neki 
egy jó olvasmányt, rövid időn belül két 
könyvét hozta ajándékba a szerzőnek 

(legutóbb így jutottam Dennis Prager 
Exodus-ához). 

Hogyan élt nyugdíjasként, már 
betegsége terhét viselve is? Régi magnó 
– és lemezfelvételeket digitalizált. 
Rendszeresen, folyamatosan olvasott. 
Keresztrejtvények százain ment át, 
miközben keverte a rotyogó, illatos ételt 
(nagyon szeretett főzni). A szerda esti 
bibliaórára mást is hozott magával, és 
amikor ő volt soron, csípős kőrözöttet 
készített a kérésünkre. Ezüstöt olvasztott 
és érméket öntött mások díjazására. 
folyamatosan szépítette a környezetét, 
gyönyörű otthonukat, ahol Erikával 
mindig szívesen vártak gyermeket, 
unokát, testvért.

A halála előtti napon láttam utoljára. 
Akkor már nem volt rá mód, hogy 
beszélgessünk a gyülekezetről, a 
járványról, a reménységünkről. 
Rendkívül nehéz hónapok voltak 
mögötte. Türelemmel viselte a 
fájdalmat. Hálás volt szeretteinek a 
gondoskodásáért, az ápolásért. Ahogy 
Pál is írta, itteni pályája végéhez 
érkezett (2021. április 18). Nekem is van 
tőle egy tollam.  Egy hűséges, szerető 
testvér életére emlékeztet, akivel az 
emlékezetembe írta Isten, hogy ilyen a 
férfi, akit Ő szeret.

A búcsúztató istentiszteleten a 
gyülekezet a gyászoló családnak szolgál. 
Az emlékezés az istentisztelet szerves 
része mindig, de a gyászolóval lenni, 
meghallgatni mély fájdalmát, az egyik 
legnemesebb szolgálat. A családtagok 
emlékezéseit a sógornő, Kardos Szerényi 
Márta kezdte, és Wilfred Szerenyi M.D. 
zárta. István és Erika gyermekei (Erika, 
István, Sándor és Karina - Sándor 
felesége) a családapára, nagyapára 
emlékeztek. A gyülekezet nevében 
elköltözött testvérünket Balla Zsigmond 
elöljáró testvér és ifj. Balla Zsigmond 
(Tagai testvér egykori diákja a vasárnapi 
iskolában) méltatták. Említést tettünk a 
legfontosabb családi kapcsolatokról is 
(Magyarországon élő öccsével, Dr. Tagai 
Sándor és családjával, unokatestvéreivel 
- lánykori nevén Surányi Eszterrel, 
Jánossal és a Dér házaspárral).

Tagai István testvér munkásságának 
emléket állított a The Astronauts’ 
Memorial Foundation floridában. A 
Szabadságharcos Szövetség kitüntetettje 
az ’56-os Szabadságharcban való 
helytállásáért, és számos elismerés 
részese a munkaadóitól. Mi, lelki 
testvérei, úgy emlékezünk rá, mint aki a 
„nemes harcot” megharcolta, a futását 
elvégezte, a hitet megtartotta, és akinek 
eltétetett „az igazság koronája”, amit az 
Úr, az igaz Bíró ad „mindazoknak, akik 
vágyva várják az ő megjelenését.” 
                                   Novák József
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tHE PattoNS - MiSSioNarY to HUNGarY
My wife and I have been serving as 

church planting missionaries in Hunga-
ry since 1993. After spending two years 
focusing on learning the language and 
culture, we worked with a small team 
to plant the Esztergom Baptist Church 
in Esztergom, Hungary. After the other 
members of the church planting team 
moved on, I continued on as pastor all 
the way until June of 2021. Having spent 

26 years as their pastor, this church will 
always have a special place in our hearts. 
We saw God work in amazing ways 
during these years. We baptized and 
discipled more than 100 people, trained 
many leaders through our Bible Institu-
te, built a church building that can seat 
150 people and started many ministries. 
When we departed in June of 2021 the 
church had 80 members and a strong 
team of five leaders to lead the church.

from 2007-2017 I also pastored the 
Tata Baptist Church in Tata, Hungary. 
This church had been planted by another 
missionary in the year 2000. When he 
returned to the US, the church asked me 
to become their pastor. The church had 
16 members that met in a small building 
that had been converted from a house. 
The Lord blessed these years as well. 
During our 10 years there many were 
saved and baptized and the church grew 
to more than 40 members. We outgrew 
the small auditorium and built a new 
100 seat auditorium on the back of the 
property. In 2017 I was able to turn over 
the church to a young man who I had 
discipled and mentored at our church in 
Esztergom. The church in Tata continues 
to flourish under his ministry.

In 2018 I felt the call to plant a new 
church in Budapest, Hungary. I began 
building a church planting team. The 
Lord gave us three key couples who 
joined us from the very beginning. In 
early 2019 we began meeting every 
Sunday to pray, plan and cast vision 

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).

PraYEr LEttEr
Goodbyes in Esztergom:
On June 6th we said farewell to the 

church in Esztergom. This was not easy 
after 26 years of ministry. Some of our 
members have been with us almost from 
the beginning, and many memories tie 
our hearts together.
The church was very kind with many 

gifts and kind words. We closed out 
with dinner on the grounds. We have not 
yet found a pastor for the church, so I 
turned the church over to the elder team 
(pictured here).

Our worship pastor Daniel is coming 
with us to Budapest, but the other five 
men pictured will carry on the work in 
Esztergom. Please pray for them to have 
God’s wisdom and power as they move 
forward without us.
Move to Budapest:
Lord willing we will take possession of 

our new apartment around June 22nd. 
We will then have a week to get it fixed 
up, as we need to be out of our house by 
June 30th. Please pray for all the details. 
It is a massive downsizing to empty out 

our house of 24 years and get moved into 
a 2 bedroom apartment. Our next prayer 
letter should have pictures of our new 
apartment.
focus church Budapest
We have been back to in-person services 

since May 2nd. It has been great to be 
back together again. We have also had 
a number of visitors begin attending, 
and several have expressed interest in 
connecting more deeply with the church. 
This past Sunday we had 50-60 in 
attendance. It has also been great to hear 
how the Lord used our online presence 
in the lives of many of those who have 
begun attending. After reopening we 
have been able to have several special 
events. We did our Freedom in Christ 
weekends for both men and women 
during the month of May. We also had 
a retreat with our leadership team and 
their wives. And one of our church 
families also hosted the entire church for 
a cookout on Pentecost Monday.
family News:
Our daughter Esther graduated from 

Trinity Baptist College in Jacksonville, 
florida on May 8th. We were not able to 
be there, but our daughters Nancy and 
Hannah and Charin’s parents were able 
to be there to celebrate with her. Hannah 
then came to Hungary and spend about 
3 weeks with us. She returned to the 
States on May 31st and will be working 
in a Christian camp all summer. Our 
“adopted” daughter Betty graduated 
from Word of Life Bible Institute 
Hungary on May 29th, so lots of big 
events in the family.
We are excited about entering a new 

stage of ministry. Thank you for your 
prayers and faithful support!
Support Address: Global faith Mission 

Agency, P.O. Box 3326, Chattanooga, 
TN 37404
Sending Church: Trinity Baptist 

Church, Jacksonville, florida

for the church. Our team grew to about 
25. In September of 2019 we launched 
Focus Church Budapest. The Lord has 
been very good, and the church now has 
about 45 members. The covid pandemic 
created many challenges for us, but one 
blessing was that we began to live stream 
our Sunday services. After reopening 
for in person services, we have seen a 
steady stream of visitors that found us 
by watching our online ministry. 

After turning over the church in 
Esztergom, in June of 2021 we moved 
to Budapest, and we are now giving our 
full attention to the church plant here. 
We look forward to seeing how God will 
work in the future.
                                     Mark Patton
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GYőzelem A hAlál 
fELEtt

A halál sohasem lehet kedves 
számunkra. Ösztönös tiltakozás van 
bennünk a halál, az elmúlás ellen. Mert 
élni jó, mert élni szép! Mert Isten az 
élőknek Istene, aki életre, sőt örök életre 
teremtett minket.

A halál azért olyan félelmetes, mert 
ki vagyunk neki szolgáltatva. Bármikor 
bekövetkezhet, és semmit sem tehetünk 
ellene. Tudjuk, hogy elkerülhetetlen 
számunkra és hogy onnan már nincs 
visszaút. Egy alkalommal drága 
testvérnőnk temetésére készültünk. 
Gyászjelentésére egy rá jellemző igét 
ajánlottam: "Boldogok a halottak, kik az 
Úrban haltak meg." A néni orvos fia arra 
kért: "Lelkész úr, olyan igét találjon, 
amelyben nincs benne ez a szó: halál." 
félt a szótól is. Azt mondtam: a szót 
ugyan el lehet kerülni, de a halált nem. 
Készüljön fel arra, hogy a mama csak 
megelőzte, mi is követni fogjuk.

A halál azért is félelmetes, mert a 
bűn természetes következménye, a bűn 
zsoldja. Mindnyájan bűnben élünk. 
Jézus a történelem egyetlen személye, 
aki bűn nélkül született, bűn nélkül élt 
és bűn nélkül halt meg. Ha bűntelen 
volt, kérdezik sokan, miért kellett kínos 
szenvedések között meghalnia? Ez a 
megváltásunk titka. Ennek megértésétől 
függ szabadulásunk a halálfélelemtől.

A halál közeledése az Úr Jézus 
számára is rettenetes volt. A Gecsemáné 
kertjében átélt gyötrelem lelki szenvedés 
volt. Amikor verejtéke olyan volt, mint a 
földre hulló nagy vércseppek (Lk 22:44). 
Háromszor imádkozott ilyen szavakkal: 
"Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem 
ez a pohár." (Mt 26:39) És a keserű pohár 
nem távozott el, mert a bűnt büntetni 
kellett.

Ha Isten egyszerűen ítélet nélkül 
bocsátaná meg bűneinket, akkor 
nem lenne igaz, szent és igazságos. 
Viszont, ha úgy ítélne bűneinkért, amint 
érdemelnénk az ítéletet, akkor senkinek 
sem lehetne reménysége a megváltásra 
és az üdvösségre. Isten az Úr Jézust, "aki 
bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk ... " 
Úgy bánt vele, mint ahogyan bűneinkkel 
kellett volna bánnia. Így az Ő halála 
megváltó erővé lett a számunkra. A 
bűneinkért való elkerülhetetlen halált 
elszenvedte helyettünk.

Ha hit által elfogadjuk Jézust, mint 
megváltónkat, aki meghalt a kereszten 
a bűneinkért, az azt jelenti, hogy Vele 
együtt mi is megfeszíttettünk. Bűneink ott 
függnek a kereszten, ahogyan az Úr is ott 
függött. Ahogyan Ő azonosult bűneinkkel 
és vállalta azok következményét, úgy mi is 
hit által azonosulhatunk

“LooKiNG UNto JESUS.”
 Hebrews 12:2
Keep thine eye simply on Him; let 

His death, His sufferings, His merits, 
His glories, His intercession, be fresh 
upon thy mind; when thou wakest in the 
morning look to Him; when thou liest 
down at night look to Him. Oh! let not 
thy hopes or fears come between thee 
and Jesus; follow hard after Him, and 
He will never fail thee.

— My hope is built on nothing less
Than Jesus’ blood and righteousness:
I dare not trust the sweetest frame
But wholly lean on Jesus’ name —

C.H. SPuRgEON:
face to face With Your Maker
Remember this, Sinner, however far 

you may get away from God, you will 
have to come close to Him one of these 
days! You may go and pluck the fruit 
that He forbids you to touch and then 
you may go and hide yourself among the 
thick trees in the forest and think that 
you have concealed yourself—but you 
will have to come face to face with your 
Maker at some time or other! 

It may not be today, or tomorrow. It 
may not be until "the cool of the day" 
of time. No, it may not be till time, 
itself, shall be no more—but, at last, 
you will have to confront your Maker! 
Like the comet that flies far off from 
the sun, wandering into space for an 
altogether inconceivable distance and 
yet has to come back again, however 
long the time its circuit takes—so you 
will have to come back to God, either 
willingly, repentantly, believingly, or 
else unwillingly and in chains to receive 
your sentence of doom from the lips of 
the Almighty whom you have provoked 
to anger by your sin! 

God and you have to meet as surely 
as you are now living—at some time 
or other, each one of you must hear the 
voice of the Lord God saying to you, as 
He said to Adam, "Where are you?"

Vele, halálfeletti győzelmében, 
szentségében és eljövendő 
dicsőségében. Amint ezt a szőlőtő és 
szőlővesző példázatában tanította, ez 
a Krisztussal való életközösség nagy 
misztériuma. A Jézus Krisztusban való 
hit nem világnézet, nem ilyen vagy 
olyan ideológia, hanem életkapcsolat 
Krisztussal. Aki nemcsak meghalt, 
de dicsőségesen fel is támadott, hogy 
megszabadítsa azokat, akik a haláltól 
való félelem miatt egész életükben rabok 
voltak (zsid 2:15).

Emberi természetünk, hogy mindentől 
félünk, ami ismeretlen a számunkra. 
A halál Jordánján való átmenetel pedig 
mindannyiunk számára ismeretlen. Ilyen 
tapasztalataink még nem voltak. De 
ismerjük Őt, aki a halálnak is Ura. Aki 
már át ment előttünk a halál árnyékának 
völgyén, és azt ígérte: "Ne félj, mert én 
veled vagyok!" Bármilyen sötét az út, 
bármilyen félelmetesek a hullámok, 
nem vagyunk egyedül. Tudhatom, hogy 
Jézus mellettem áll. Nem mi tartjuk 
meg magunkat a halálban. Jézus az, aki 
megtart. felénk nyújtja átszegzett kezét 
és biztonsággal átvisz a túlsó partra. "Ó, 
bízd magad e kegyelemre!"

Milyen elképzelhetetlen lenne 
gyalogszerrel átkelni a Kárpátokon, 
vagy a Himalája égbenyúló csúcsain! 
De mennyire nem gond ez azoknak, 
akik repülőre ülnek és magasabbrendű 
erőkben bíznak. Azt tapasztalják, hogy 
a gép észrevétlenül átsuhan velük 
félelmetesen sötét völgyek és szédítő 
hegycsúcsok fölött. Valami hasonló 
élmény lesz számunkra a testi halál, 
mikor az Úrhoz költözünk.

Hogyan megyünk át a halál völgyén? 
Nem mi megyünk át, hanem a drága 
Jézus vesz fel értünk átszegzett kezébe, 
és által visz a mulandó világból az 
örökkévaló hajlékokba. Csak a porból 
való test marad itt, hogy az írás 
beteljék. Mindazok, akik Krisztusban 
új teremtéssé lettek, megszabadulnak, 
hogy a fényes örökkévalóságon át 
zenghessék: "Ő szabadított meg minket 
a sötétség hatalmából, és Ő vitt át 
minket szeretett Fiának országába" (Kol 
I: 13-14). Ezért énekelhetjük a koporsók 
mellett hitvalló bizonyossággal: "Nincs 
már szívem félelmére, nézni sírom 
fenekére. Mert látom Jézus példájából, 
mi lészen a holtak porából!"

Ő él! Benne és általa mi is élünk, 
testünk halála után is! Hiszed-é ezt 
kedves  olvasóm?
                              Herjeczki András

Halálának 25. éves évfordulóján e 
lapunkban 1996-ban megjelent írásával 
emlékezünk az egykori detroiti lelki-
pásztorra (1976-83. 1989.).
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elmerültem az Ő jelenlétében, tudtam, 
hogy biztos helyen vagyok, tudtam, 
csak Ő segíthet rajtam, mindegy, mit 
látok az orvos szemében, semmi nem 
árt nekem, amíg ezen a helyen vagyok. 
Imádkoztam a zsoltárt, „ha ezrek esnek 
is el melletted, téged akkor sem ér el…. 
„ nem kell félned a rémségektől éjjel…”

Leírhatatlan számomra, de olyan 
emelkedett állapotba kerültem 
lelkemben, amelyet kevésszer éltem 
át még életem során. A kórterem 
Isten házává, az Ő lakóhelyévé vált 
számomra, a szentség helyévé, ahol 
teljes biztonságban vagyok, ahol 
semmi sem árthat nekem, ahol minden 
megvolt számomra, amire szükségem 
volt. Mindez boldogsággal töltött el, 
reményt és vigaszt adott nekem a súlyos 
fizikai állapotomban. Isten mindenre 
elég – olvasható kis táblácskán 
keresztyén boltokban. És számomra 
Ő elég volt életem egyik legnagyobb 
nyomorúságában. 

Isten kreativitása felfoghatatlan, Ő 
minden helyzetben meg tudja mutatni, 
mi a legjobb nekünk, mit tegyünk. 
Megtapasztaltam ennek a zsoltárnak az 
erejét, s vágytam az Isten jelenlétének 
erejére minden pillanatban. Mint 
említettem korábban, olvasni nem 
volt módom, beszélni is alig tudtam a 
maszkon keresztül, így az a gondolat 
támadt bennem, hogy a kórterem 4 
sarkát elnevezem, s ezen keresztül 
imádkozok, dicsérem Istent, s megélem a 
Vele való közösséget! Elneveztem tehát 
a kórterem sarkait. S napközben, éjjel 
többször is lélekben körbezarándokolva 
a sarkokon imádkoztam, énekeltem 
hang és szó nélkül.

Jobb felső sarok: igevers - sarok 
Amikor erre a sarokra gondoltam, 

10 igeverset mondtam el egymás után. 
(milyen nagy áldás volt számomra, hogy 
az évek során nagyon sok igeverset 
tanultam meg kívülről: a gyermekek 
közötti szolgálatban és az imacsoport 
alkalmain sok aranymondást tanultunk 
hétről-hétre). Bibliát olvasni nem 
tudtam, de Isten igéje így is elérhetővé 
vált számomra. Isten erősített, 
bátorított engem igéjén keresztül. 
Megtapasztaltam, milyen hatalmas 
erő van isten igéjében!

Jobb alsó sarok : Miatyánk - sarok
Ennél a saroknál az Úrtól tanult 

imádságot mondtam el. Sokszor 
elmondtam már életemben ezt az imát, 
talán át sem gondolva a szavak súlyát 
teljesen, mert ebben a helyzetemben a 
„Legyen meg a Te akaratod" – nál nem 
volt könnyű kimondani, hogy bármi 
legyen is az, legyen meg akaratod! 

aki a felséges rejtekében 
lakik …

2021. március 31-én pozitív lett a 
koronavírus tesztem. fájt a torkom, 
köhögtem. Kaptam gyógyszert, a 
tüneteim enyhültek, már-már azt 
hittem, lassan túl vagyok a nehezén, 
amikor az oxigénszintem csökkenni 
kezdett. Húsvét másnapján délután 
kórházba kerültem. Nem éreztem 
nagyon rosszul magam, nem voltak 
súlyos állapotra utaló tüneteim, de 
az oxigénszint alacsonysága miatt és 
mint később kiderült súlyos kétoldali 
tüdőgyulladás miatt kórházi ellátásra 
volt szükségem. 65%-os tüdőérintettség 
miatt súlyos, életveszélyes állapotba 
kerültem hamarosan. 21 napot töltöttem 
kórházban. Az első héten szinte végig 
csak hason feküdtem, s közben infúziót 
kaptam reggel, este, vénás injekciókat, 
valamint az arcomon zsákos maszkon 
keresztül adták az oxigént folyamatosan. 
Beszélni alig tudtam, hisz nem értették, 
mit mondok, olvasni egyáltalán nem volt 
módom, a telefonálás szinte lehetetlen 
volt, s a COVID miatt a látogatás sem 
volt lehetséges. Mind fizikailag, mind 
lelkileg teljesen kimerült voltam, a 
hirtelen megváltozott helyzetem miatt.

S akkor Isten emlékeztetett engem 
a 91. zsoltár alapján, hogy Ő velem 
van. Az imacsoportunk alkalmán épp 
a 91. zsoltárt tanulmányoztuk 2 héttel 
a kórházba kerülésem előtt. Elolvasni 
nem tudtam, de jól emlékeztem még 
a benne levő igékre. Isten világossá 
tette számomra, hol vagyok: „Aki a 
Felséges rejtekében lakik, a Mindenható 
árnyékában pihen….” a kórházi ágyam, 
a kórterem az isten jelenlétének, az 
ő rejtekének helyévé vált, a biztos 
menedék helyévé, ahol senki sem 
férhet hozzám. Teljes biztonság helye 
ez, az Isten szentségének és jelenlétének 
helye. Teljesen kiszolgáltattam magam 
Istennek, és lelkem megnyugodott, 

Bal alsó sarok: a 23. zsoltár - sarok
Az Úr az én pásztorom, nem 

szűkölködöm... Újra és újra imádkozva 
ezt a zsoltárt, teljes bizonyosság támadt 
a szívemben-lelkemben, hogy egyedül 
Őrá van szükségem. A „halál árnyéka 
völgyében” – nincs számomra más 
segítség, egyedül Ő. Elvette a félelmet 
a szívemből, miközben imádkoztam, 
s tudtam, hogy Isten mindenre elég. 
Nem szűkölködöm semmiben. Milyen 
reményt adott ez nekem akkor, amikor 
vizitről-vizitre láttam az orvosokon, 
hogy nagyon kevés esélyt adnak 
nekem az életben maradásra. de 
számomra az erőforrás és reményem 
forrása Jézus Krisztus volt, a jó 
Pásztor, aki lelkemet felüdítette, aki 
állandó jelenlétéről biztosított engem e 
zsoltár szavain keresztül. 

Bal felső sarok: Énekes-sarok
Ide érkezve lélekben, énekeltem 10 

éneket egymás után. Bár szó nem tudott 
kijönni a számon, és az oxigénnel is 
híján voltam, s arccal lefelé feküdtem 
az ágyamon, mégis lelkem felfelé 
szárnyalt az ég felé, Isten trónjához. az 
énekeken keresztül dicsértem istent, 
s imádkoztam az énekek szavaival is. 
Milyen jó sok éneket tudni, ismerni, s 
ilyen helyzetben előhozni a szívünkből! 

Nehéz szavakba foglalni, mit éltem át a 
kórházban töltött napok során lelkemben, 
de míg élek dicsőítem Istent azért a 
megtapasztalásért, védelemért, amit 
Vele átélhettem. Köszönöm azt is, hogy 
megerősítette testemet, s hazajöhettem, 
s azóta is gyógyító kegyelmével ölel át. 
Most is ott vagyok a rejtekhelyen, az 
Ő jelenlétének védelmében. Itthon is 
gyakorlatommá tettem az imádkozásnak 
ezt a formáját, hisz itthon is vannak 
sarkok a szobámban, és Isten jelenlétére 
és a Vele való közösség gyakorlására 
mindenkor szükségem van. 

Nagyon hálás vagyok a testvéreimért, 
a gyülekezetért, és mindenkiért, aki 
imádkozott értem! Tudom, nagyon 
sokan álltak Isten elé értem, követték 
az állapotom alakulását, sms-t írtak, 
telefonáltak, érdeklődtek, segítettek a 
legkülönfélébb módokon. Isten áldjon 
meg mindenkit ezért, nagy erőforrás 
volt ez is számomra, és mindezek is 
segítettek nekem abban, hogy életem 
egyik legnehezebb időszakát fizikailag 
legyengülve, lelkiekben pedig 
meggazdagodva éltem át. 

Mindenért Istené legyen a dicsőség!
Magasztallak, Uram, mert megmen-

tettél... Ezért szüntelen zeng neked a 
szívem, örökké magasztallak, Uram, 
Istenem! zsolt 30,2.13

            Bereczki Lajosné Marika

BIZONYSÁGTÉTEL
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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.

„Pattanj” evangéliumi gyerektábor a Zápszonyi  
Magyar Baptista Gyülekezetben

a MaBaViSZ elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

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

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

A gyerekek megértették az üzenetet. 
Öt korosztály képviseltette magát, az 

óvodásoktól a fiatalokig. Igyekeztünk 
mindenkinek a maga nyelvén átadni az 
evangéliumot. Külön öröm az is, hogy a 
gyülekezet adakozásának köszönhetően 
sikerült megvalósítani a tábort. 
Mindenki hozzátette a magáét és az Úr 
pedig megáldotta, megsokszorozta. 

A hét folyamán 80 gyerek jött el és 
amiért különösen is hálásak vagyunk, 
hogy közel 20 segítővel dolgozhattunk 
együtt. Az évek folyamán kinevelődött 
egy jó kis csapat, akik készek időt, 
energiát, anyagit is áldozni azért, hogy a 
gyerekek jól érezhessék magukat, és az 
evangéliumot is megérthessék. 

Imádkozunk azért, hogy az elhintett 
igemag minél hamarabb teremjen 
gyümölcsöt bennük, az Ő dicsőségére. 

                                     NKL

Öröm van a szívünkben, hogy az 
elmúlt év nehézségei után idén 2021. 
július 12-25-ig megtarthattuk a szokásos 
évi gyermektáborunkat. Hálásak 
vagyunk Istennek, hogy ebben az évben 
már most annyi minden történt, amit 
kegyelméből megengedett számunkra. 
Az idei gyerektábor élményeire nem 
csak a gyerekek voltak kiéhezve, 
hanem a gyülekezet és a gyerektanítók 
is. Idén a gyerektáborunk címét egyik 
gyerekénekünk adta: „Pattanj, engedd 
be a fényt, fényt, fényt!”

 A tábor témája Jézus élete volt, 
azok a történetek, amelyek bemutatják 
a gyerekek számára, hogy ő nemcsak 
tökéletes Isten volt, de teljes mértékben 
ember is. Jó volt megtanulni Jézustól, 
hogy már mint gyermekek is követhetjük 
őt, és segítséget kaphatunk tőle ezen az 
úton. Nem vagyunk egyedül. 

KÉtfÉLE EdÉNY
Egy indiai legenda szerint egy férfi 

minden nap a falu szélére járt vízért egy 
új és egy régi edénnyel. Az öreg edény 
már meg volt repedve, csorgott a víz 
belőle és a hazafelé úton a fele kifolyt. Két 
éven keresztül minden nap ugyanazt az 
utat tette meg a férfi. Az új edény büszke 
volt a teljesítményére, és tudatában volt 
annak, hogy teljes mértékben megfelelt 
arra, amire készítették. Míg az öreg 
edény majd meghalt szégyenében, hogy 
a feladatát nem tudta tökéletesen ellátni - 
még akkor is, ha tudta, hogy a repedések 
a hosszú évek hűséges munkájának a 
következményei voltak. Úgy szégyellte 
magát, hogy egy nap amint a kútnál 
pihentek, így szólt a férfihoz:

- Sajnálom, hogy minden alkalommal 
csak félig telt edénnyel érsz haza, így 
csak félig tudom a szomjadat oltani.

A férfi elmosolyodott és azt mondta:
- Nézz jól körül a hazafelé úton!
Így is tett az edény, és látta, hogy az 

ő oldalán az árok széle sokkal zöldebb 
volt.

- Látod, hogy a te oldalad sokkal 
szebb - mondta a férfi. Mindig is 
tudtam, hogy repedések vannak rajtad 
és így kihasználtam ennek az előnyét. 
Virágokat, salátát és más zöldséget 
ültettem és te minden alkalommal 
megöntözted őket. Így rózsát szedhettem, 
hogy a házunkat szebbé tegyük, a 

gyerekeim salátát, káposztát, hagymát 
ehettek. Ha te nem olyan lennél, amilyen 
vagy, akkor mindez nem lenne.

Mindannyian megöregszünk és 
mások lesznek az értékeink. Hozzuk ki 
a legtöbbet ezekből az értékekből!

                                Paulo Coelho  
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a KÉt fiLLÉr
"Bizony, mondom néktek, hogy ez a 

szegény özvegyasszony mindenkinél 
többet dobott a perselybe.” Márk 12:43

Van egy süket-néma barátnőm, már 
elég régóta látogatja a gyülekezeti 
alkalmainkat. Az évek során 
megtanultam megérteni, amit mondani 
szeretne, néha még elég jól el is tudunk 
beszélgetni. Egy kis vityillóban lakik 
(mert másnak nem lehet nevezni) a roma 
tábor szélén. A faluban mindennapos 
jelenség, mivel koldulásból él. A falubeli 
gyerekek féltek tőle az elején, de mivel 
ők is, a "néma asszony" is gyakran 
megjelenik nálunk, megtanulták, 
hogy nem kell félni tőle. Időközben 
megtudtuk, hogy be is van merítve 
és szereti az Urat. Ezt már sokszor 
észrevettem rajta. Mint mondtam, 
koldulásból él és van, hogy hozzánk is 
benéz, hogy adjon abból, amit koldult. 
Csodálatra méltó. A gyerekek cukorkát, 
csokit, sütit, almát szoktak kapni 
tőle, a kutyánk meg olyan ételt, amit 
sajnos az emberek adnak neki, azzal a 
gondolattal, hogy neki biztos az is jó 
lesz! Volt már olyan is, hogy épp jól jött 
az, amit nekem is adott, mert épp nem 
volt otthon belőle. Visszautasítani nem 
szabad semmit, mert akkor megbántom, 
ezt már megtanultam. A perselybe is 
mindig rak, néha csak "két fillért", de 
ő ezt fontosnak tartja. Ez a folytonos 
cselekedete indított épp arra, hogy 
megosszam veletek, hogy ma is mit tett. 

Tegnap ott volt az istentiszteleten, de 
jelezte, hogy nincs pénze, ezért nem tud 
tenni semmit a perselybe. Mondtam, 
illetve mutattam neki, hogy semmi 
gond. Isten úgyis tudja. Ma dél körül épp 
a szokásos körútjáról tért haza, amikor 
megállt a kapunk előtt. Kisebbik lányom 
vette észre az ablakból, hogy itt van a 

akik nem értenek a "mi" nyelvünkön. 
Számára nincs akadály, hogy valakivel 
beszéljen, és elvezesse a jóra. Vajon mi 
megértjük, mit akar nekünk mondani?

                         Nagy-Kasza Lona

néni, aki nem tud jól beszélni. Először 
nem akartam lemenni, gondoltam 
hátha elmegy, ha látja nem jön ki 
senki. Aztán nem hagyott nyugodni a 
Lélek! Lementem hozzá, gondoltam 
biztos jól esne neki egy kávé, majd 
elbeszélgetünk. Nem akart bejönni, csak 
a kezembe nyomott kb 100 forintnak 
megfelelő ukrán hrivnyát és megkért, 
hogy tegyem a perselybe. Most kapta 
valakitől, de ő fontosnak tartotta, hogy 
odaadja Istennek. Meghatódtam és 
meg is szégyenültem. Isten különleges 
módon munkálkodik azok életében, 


