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

„Feltámadott
az Úr bizonnyal!”
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
2Mózes 14:1-14
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két hét eltéréssel ünnepelték a húsvétot. ember egyszerre képzelődött
1Korintus 10:11.
pélKöztudott
tény, Mindez
hogy apedig
nyugati
daképpen
történt
velük, figyelmeztetéilletve keleti
keresztyénség
különböző
dátumokon
ünnepli
a húsvétot.
sül
íratott meg
nekünk,
akik az Ritkán
utolsó
azért megesik,
idõkben
élünk. hogy ugyanazon a napon
van a katolikus és az ortodox húsvét
is. Pál
Annak
idején,
amikor
tizenéves
apostol
szerint
biblikus
dolog
voltam, ha tehettem,
román
párhuzamot
vonni részt
Izráelvettem
egyiptomi
baptista testvéreink
ünnepein
is
kivonulása,
pusztai húsvéti
vándorlása
és hívõ
Nagyváradon,
mivel
ők általában
életünk
különbözõ
állomásai
között.egyEzt
az14.1
igaziAzután
húsvét,
2 Az
Móz
ígyamikor
beszéltvalaki
az ÚR
ezt a hírt 2nem
egyIzráel
bűnösfiaihoz,
prédikátor
Mózeshez:
Szólj
hogy
ajkáról hallja
hanemtábort
a lelke
forduljanak
meg,csak,
és verjenek
Pímélyénelõtt,
magától
az és
Úrtól!
Nem között,
minHahírót
Migdól
a tenger
Baal-Cáfón
elõtt. Vele
szemben
tábodenki ugyanazon
a napon
ünnepli
rozzanak
a tengernél.
3 Hátha aztpélgona húsvétot.
Tamás apostolnak
dolja
fáraó,
hogykésőbb
eltévedtek
fiai
dáula egy
héttel
volt Izráel
húsvéti
ezen
a földön,
õket a puszta!
öröme,
mintkörülzárta
a többi apostolnak.
Ne 4
Énazért
pediglegyen
megkeményítem
szívét,
húsvétunka fáraó
ma, mert
hogy
üldözõbe vegye õket, és megmutatom
a kalendáriumban így van, hanem
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
azért,
mert a hitünk
kitárulhat az
élőén
Akkor
megtudják
az egyiptomiak,
hogy
Krisztus
előtt!
Az
én
húsvéti
prédivagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5
kációm
nem elég
a számodra,
és
Amikor
jelentették
Egyiptom
királyának,
ha
akár
angyal
jönne
a
mennyből
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
hirdetni ésneked,
hogyindulata
föltámadott
fáraónak
szolgáinak
a nép
iránt,
és ezt
mondták:
tettünk?!
ElJézus,
éppúgy
nem Mit
volna
elég az
bocsátottuk
a szolgálatunkból!
sem, mintIzráelt
az asszonyoknak
ott, a 6
Befogatott
a fáraó a harci kocsijába, és
József kertjében.
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
tulajdonképpen
ma
melléMit
vettkeresel
hatszáz válogatott
harci kocsit,
a templomban?
Egykocsit.
prédikátort
azittösszes
egyiptomi harci
Három
vagyvolt
egymindegyiken.
ünnepi szónoklatot?
Óh,
ember
8 Az ÚR megkeakkor nagyon
szegény
húsvétod
ményítette
a fáraónak,
Egyiptom
királyának
szívét,nem
és azélsz
üldözõbe
Izráel
van! aAbból
meg!vette
Jézusra
fiait,
fiai pedigahatalmas
kéz segítvanIzráel
szükséged,
Feltámadottra!
ségével
vonultak
Egyedül
Őreá! ki.
De 9ezAza egyiptomiak
Jézus aztehát
õketelegendő
- a fáraó minden
lova,
utánüldözték
teljesen
is a száharci
kocsija,
hadereje
- ésakutomodra!
Ha lovasa
igazánésŐt
keresed,
lérték
õket, amikor
a tenger
mellett
tábokor Istennek
most
felséges
üzenete
roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
van a 10
számodra:
Feltámadott
szemben.
A fáraó közeledett.
Izráelaz
fiai
Úr
bizonnyal!
És
akkor
te
pedig föltekintettek, és látták, ezentúl
hogy az
az élő Jézus
valóságos
jelenlétében
egyiptomiak
utánuk
eredtek.
Ekkor nagy
és
jelenlévő
valóságában
élhetsz
félelem fogta el õket, és segítségért
kiáltovább!
tottak
Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
Joó talán
Sándor
pedig ezt mondták:Dr.
Nincs
elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

Akkor tetszett
meg akolorádói
román testvérek
tesszük
estérõl-estére
táborohúsvéti
köszöntése.
A feltámadás
zásunk istentiszteleti alkalmain.
A hét
emlékünnepén
ők így köszöntik
mottója:
Együttugyanis
a cél felé!
egymást:
„Krisztus
feltámadt!”,
Éppen úgy
vándorlunk
cél felé,
válaszként
pedig
elhangzik:a „Valóban
mint
Izráel
népe
Egyiptomból,
a
feltámadt!”. Húsvét napján nem lehet
pusztán
át
Kánaán
felé.
ennél szebb köszönési és köszöntési
forma. Lelkipásztorként igyekeztem
A történetbõl
kiderül, hogy
bár Izráel
gyakorolni
ezt a köszöntést
a testvérekkel
fiai
elhagyták
Egyiptomot,
mégis
Eazokban a gyülekezetekben, ahol éppen
gyiptom
sehogyszolgálatomat.
sem akarja elhagyni
akkor végeztem
Most épp
Isten
népét. Amikor
a teljes
a Melbourne-i
Elsőelindulnak,
Magyar Baptista
egyiptomi
haderõ üldözõbe veszi õket,
Gyülekezetben.
és Jézus
bár végreKrisztus
szabadok, mégis
üldözött
feltámadásáról
szabadok.
elmondhatjuk, hogy egy annyira fontos
esemény, amely az egész emberiség
K é t befolyásolja.
e m b e r c s oMivel
p o r t Megváltónk
létezik:
jövőjét
rabszolgák
és
üldözött
szabadok.
nem maradt a sírban, a halottak is
Elõször a azrabtartó
természetérõl
feltámadnak
Ő visszajövetelekor,
és
kell
valamit megjegyeznünk.
megjelennek
Isten ítélőszéke előtt.
A tízedik csapás
a fáraó
még
Számunkra,
hívő után
emberek
számára
azon
az
éjszakán
magához
hívatta
Krisztus feltámadása még többet
Mózest
és Áront,
és eztlelkileg
mondtaújnekik:
jelent, hiszen
Őáltala
életre
Induljatok,
menjetek
én népem
támadtunk már
most, ki
és az
hisszük,
hogy
közül
Izráel fiaival
együtt, menjetek és
Vele leszünk
majd örökkön-örökké.
tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok.
Vigyétek
juhaitokat
és marháitokat is,
Krisztus
feltámadásának
ahogyan
kívántátok,
csak menjetek!
vannak tanúbizonyságai
Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32.
A
Jézus
Krisztus
feltámadását
A Biblia
2Mózes
14:5-ben
pedig
ezt olvastényként
közli.
Az
Újszövetség
suk: Amikor jelentették Egyiptomszerzői
kirámegtörtént
velünk,
lyának,
hogyeseményként
elmenekült aközlik
nép, megválhogy Krisztus feltámadt. Leírják
azoknak
megtapasztalásait,
akik
bennünket
Mittalálkoztak
tettél velünk,a
látták az meghalni?
üres sírt és
miért
hoztál ki bennünket
Egyiptomból?!
Feltámadottal,
aki megjelent
nekik.
12
megmondtuk
nekedsorakoztatott
még EgyipPálNem
apostol
több száz tanút
tomban,
hogy hagyj
nekünk békét,
hadd
fel a korinthusi
keresztyének
számára.
szolgáljuk
az egyiptomiakat?!
A korinthusiakhoz
írt első Mert
levéljobb
15.
nekünk,
haazazapostol
egyiptomiakat
szolgáljuk,
részében
nem
csak
azt
írta,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
hogy így
Krisztus
eltemették,
Mózes
felelt a meghalt,
népnek: Ne
féljetek!
feltámadthelyt,
a harmadik
napon, hogyan
hanem
Álljatok
és meglátjátok,
azt
is,
hogy
a
Feltámadott
többeknek
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
megjelent.maMegemlítette
a több mint
ahogyan
látjátok az azt
egyiptomiakat,
ötszáz
akiknek
egyszerre
jelent
úgy
sohatestvért,
többé nem
fogjátok
látni õket.
14
meg
Krisztus.
gondolhatja
Az
ÚRJézus
harcol
értetek, tiAligha
pedig maradjatok
valaki is komolyan, hogy ilyen sok
veszteg!

volna,
egyszerre,
ugyanazon
időben hallucinált
tozott
a fáraónak
és szolgáinka
indulata
Ilyen
avolna.
nép iránt,
és ezttömeges
mondták: képzelgés
Mit tetteljességgel
kizárt.
Egyébként
a levél
tünk?! Elbocsátottuk Izráelt a isszolgámegírásakor
nagy
részük
még
életben
latunkból!
volt, így meg lehetett kérdezni őket
Talán 24 óra sem telt el a fáraó két
megtapasztalásaikról.
mondata között. Mintha tudathasadásos
A tanúk
a végére
Pál
lenne
a fáraó.felsorolásának
Elõbb jóindulatáról
biztoapostol
magát
is
odahelyezte.
Mint
egy
sítja a népet, aztán gyorsan meggon„idétlennek”, utoljára neki is megjelent
dolja
magát. Egyszerûen
nem adja
a feltámadt
Krisztus. Vajon
Pálfel!
arra
Mint
ahogy
a
gonosz
sem
adja
fel,
gondolt, hogy ő „torzszülött”? Nem
még
a golgotai
veresége
hinném,
hogy az
apostol után
saját sem.
előnytelen
Lehullottak
a
kötelékeid,
külsejére gondolt volna. Sokkalszabad
inkább
vagy,
tele szó,
van hogy
a szíved
szabadokkésőbb
öröarról van
nekiaKrisztus
mével,
bizonyságot
teszel
a Szabadíjelent meg,
mint a többi
apostolnak.
Az
tóról,
már-már
gondolod,
hogy
idétlenésszót
a régi azt
magyar
nyelvben
az
nincs
is többé
a kísértõvel.
Aztán
idő előtt
vagydolgod
későn született
csecsemőre
használták.ráIlyen
értelemben
hamarosan
kell jönnöd,
hogy„idétlen”
a nyoPál, de avan
lényeg
mégis az, pusztulással
hogy neki is
modban
és fenyeget
megjelent
a feltámadt JézusNeKrisztus.
vagy
ismét rabszolgasággal.
csodálSőt, ezen,
ez a de
találkozás
azt
kozz
ne is félj,eredményezte
mert a te Szabaa gyökeres
dítód
nagyobb,változást,
kegyelmeamely
erõsebb,által
mintő
munkálkodhatott,
atöbbet
legfenyegetõbb
támadás.mint a többiek
együttvéve.
Milyen
rabszolgának
Mit
ér az volt
nekem,
ha másoknak lenni
már
Egyiptomban?
Elõbb kellemes
megjelent a feltámadt
Krisztus,volt.
de
Menet
közben
derültbűneim
ki, hogysírboltjában
Jákób utódai
én még
mindig
halódom?
Viszont
nagy
nem
egyenrangú
polgárokmilyen
Egyiptomban,
kegyelem,
ha már találkoztam
a
hanem
kényszermunkások.
Szinte
Feltámadottal
a saját
„damaszkuszi
észrevétlenül
történt
az átmenet.
Mózes
utamon”,
ez a találkozásmegölik
száidejében
már és
a fiúgyermekeiket
és a vályogvetéshez nem
kapnak
folytatás
a 3.szalmát.
oldalon
folytatás a 3. oldalon
A TARTALOMBÓL
EnglishAsection
- pages 8-9.
TARTALOMBÓL
"I was homeless, you gave me a
welcome."
War-and
the 8-9.
responses
English
Articles
pages
Meghívó
lelkipásztor
beiktatásra
Nagypénteki és húsvéti írásaink
és ifjúsági
találkozóra
Háború
Ukrajnában
Beszámoló a kolorádói családi
Hírek
Kárpátaljáról
táborozásról
Az Évközi
Gyűlésről
Távol
és mégis
közel: hírek
Berettyóújfaluról
Golgotán
meghalt - ének, kottás
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor

2. oldal

2022. április

A SZERKESZTŐ ROVATA
(USPS # 716-300)
POSTMASTER:
Send address changes to:
Evangéliumi Hírnök
Subscription Manager
12409 Devoe St. SOUTHGATE, MI 48195
Periodicals Postage Paid at
Wyandotte, MI and Additional Offices
Published monthly by
the Hungarian Baptist Convention
of North America, Inc.
Editor / Szerkesztő:
REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI
1370 Michigan Blvd.,
Lincoln Park, MI 48146
Tel: (313) 382-3735
herjeczki@yahoo.com
Kéziratot, cikket, megjegyzéseiket
a szerkesztő címére kérjük.
A szerkesztő bizottság tagjai:
Gergely István, Püsök Dániel
és Szabó István
Our address on the internet:
http://www.evangeliumihirnok.net
E-mail address: herjeczki@yahoo.com
SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS
$25.00 annually
Send subscription and change of address to
Előfizetést, címváltozást erre a címre kérjük:
BÉLA FÜR, Subscription Manager
12409 Devoe St.
Southgate, MI 48195
Tel.: (734) 284-7107
furbill@hotmail.com
***
Tiszteletbeli elnök / Honorary President
REV. SÁNDOR KULCSÁR
11727 Breadfruit Ln.
VENICE, FL 34292
rev_skulcsar@yahoo.com
SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK
Elnök / President:
REV. DR. ISTVÁN GERGELY
225 East 80th Street
NEW YORK, NY 10075
gergelyis@gmail.com
Alelnök / Vicepresident:
REV. DÁNIEL PÜSÖK
7379 Islington Ave.
Woodbridge, ON, L4L 1W2, CAN
pusokdaniel@yahoo.com
Titkár / General Secretary:
ISTVÁN SZABÓ
1346 Colyn Ave.
Murfreesboro, TN 37128
szaboek@sbcglobal.net
Pénztáros / Treasurer:
JÓZSEF KOVÁCS
13071 Orange St.
SOUTHGATE, MI 48195
joekovacs77@gmail.com

***

Q Press Graphic Design Studio
2124 Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107

Sajnos egy hónapja már, hogy szinte
tehetetlenül figyeljük, nézzük, amint
a gonosz nem csak egymás ellen
fordít két rokon népet, hanem pusztító
fegyverekkel emberek milliói életét
töri ketté. Ukrajnában orosz tankok
és rakéták robbantják darabokra a kis
és nagy városokat, katonai és polgári
célpontokat.
Sajnos nem ez az első fegyveres
konfliktus, háború az utóbbi évtizedekben, de ez van a legközelebb
hozzánk, magyarokhoz. Ukrajna határos
Magyarországgal; Kárpát-Ukrajnában
pedig kétszázezer magyar él. Nem csoda
hát, ha különös aggodalommal kísérjük az
eseményeket, s ha buzgó imádságokban
könyörgünk a háború végéért, s hogy ne
terjedjen az tovább. Az ige is figyelmeztet
arra, hogy hallani fogunk háborúkról,
de azért nem szeretnénk világháborúról
hallani, hiszen az minden bizonnyal
korszakváltást jelent majd – a kegyelmi
idő végét. Nem biztos, hogy készen
vagyunk arra.
Több mint 10 millióan menekültek el
lakhatatlanná vált otthonukból. Közel
4 millióan el is hagyták az országot,
Magyarország felé közel félmillióan.
Azt látjuk, hogy legnagyobb részük
csak át akar utazni Magyarországon, de
vannak, s talán egyre többen lesznek,
akik ott próbálnak majd új életet
teremteni.
Mit tehetünk ebben a váratlan és
nehéz helyzetben mi, távolban élő
magyarok? Az imádságon kívül
anyagiakkal segíthetjük a menekülteket.
Ha közvetlenül nem tudjuk ezt
megtenni, segíthetünk azoknak, akik
ténylegesen, fizikálisan is ott vannak a
segítséget nyújtók első vonalában. Ezt
gyülekezetenként máris megtettük,
és ezután is, szövetségileg is küldünk
támogatást a nehéz helyzetbe jutottaknak,
a menekülteknek, a Kárpátalján
maradt és ott segítő gyülekezeteknek,
testvéreinknek. Olvasóink is csatlakozhatnak bármelyik magyar gyülekezethez,
vagy bekapcsolódhatnak a szövetségi
gyűjtésbe is.
Végül megemlítem, hogy örömmel
látjuk és nagyra értékeljük az óhazában
munkálkodó gyülekezetek és segélyszervezetek
áldozatos
szolgálatát
– élükön talán éppen a Baptista
Szeretetszolgálat munkáját. Jövevény
voltam, és befogadtatok – úgy látjuk,
most rólatok mondja ezt az Úr. Új
erőt, kitartást, a nehéz szolgálat során
örömöket is kívánunk nektek! (szerk)

HÚSVÉTI CÉLGYŰJTÉS
Kedves Testvérek!
Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet
mondani azoknak a testvéreknek és
gyülekezeteknek, akik lehetőségeik
szerint már az elmúlt hetekben
igyekeztek segítséget nyújtani a háború
elől menekülő Ukrajna-i embereknek.
Szövetségünk
vezetősége
javasolja, hogy ez év első célgyűjtését a
Kárpátalja-i (Ukrajna) magyar baptista gyülekezetek támogatására szervezzük meg, olyan testvérek számára,
akik nem tudtak vagy nem akartak elmenekülni a háború elől.
Szeretettel kérjük tehát szövetségünk
gyülekezeteit, hogy Húsvét vasárnapján
(április 17) tartsanak közös gyűjtést erre
a célra.
Továbbra is imádkozzunk a háború
megszűnésért, a menekülő családokért,
és testvéreinkért, akik háború idején is
készek az evangélium hirdetésére és a
krisztusi szeretet gyakorlására.
A VB és MJB nevében
Elnök: Rev. Dr. Gergely István
Szeretettel értesítjük a testvéreket,
hogy – amennyiben az akkor
érvényben lévő járványügyi
előírások meg nem akadályoznak
bennünket ebben, júliusban újra
találkozhatunk a Ráma táborban.
Reménységgel készüljünk, de indulás
előtt kérjünk pontos információt!
Szeretettel hívjuk és várjuk
gyülekezeteink testvériségét a
következő alkalmakra:

KÖZGYŰLÉS
2022. július 1-3
RÁMA TÁBOR
GYERMEKTÁBOROZÁS

2022. július 3-10

A torontói testvérek örömmel
fogadnának önkéntes tanítókat
és segítőket a gyermektáborozás
lebonyolításához.
A részletes programot a júniusi
számban közöljük.

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net

3. oldal

Feltámadott az Úr !

folytatás az 1. oldalról
momra is valódi „pálfordulást”
eredményezett. Így lehetek én is
Krisztus feltámadásának tanúja.

Krisztus feltámadását hit
által lehet elfogadni

Feltehetjük a kérdést: vajon mi
késztette Pál apostolt e sokatmondó
fejezet megírására? Nem más, mint
az, hogy voltak olyan keresztyének
Korinthusban, akik azt állították, hogy
„nincs feltámadás a halálból”. Lehetséges
az, hogy magukat hívőnek valló
emberek ne higgyenek a feltámadásban?
Mivel a korinthusiak görögök voltak,
hittek a lélek halhatatlanságában (hiszen
ezt már Platón is megfogalmazta),
ám a testet börtönnek tartották. Úgy
gondolták, hogy a halál által a test
fogságában élő lélek megszabadul, hogy
felszárnyalhasson a valódi világba. A
korinthusi hívők is ezen a filozófián
nevelkedtek, ezért a testet nem sokra
tartották, és lehetetlennek, feleslegesnek
tartották feltámadását.
Egyáltalán ne csodálkozzunk ezen,
hiszen mai keresztyén körökben is divatos
így tekinteni testünkre. Pedig testünket
Isten alkotta, nem a testünk gonosz,
hanem bűnös óemberi természetünk,
amely miatt testünk halandóvá lett.
Ezért van szüksége elmúló testünknek
is feltámadásra. Krisztus feltámadása
testünk feltámasztását is eredményezi.
A halottak feltámadásában nem
hívő korinthusiak számára Pál apostol
megdöbbentő érveléssel állt elő: ha nincs
halottak feltámadása, akkor Krisztus
sem támadt fel. Ez pedig azt jelenti,
hogy hiábavaló az igehirdetésünk
és hiábavaló a hitünk, sőt hamis
tanúbizonyságoknak is bizonyulunk.
Milyen lehangoló újból és újból azt
olvasni: „hiábavaló”. Ha Krisztus nem
támadt volna fel, hiábavaló lenne a
hitünk, minden tettünk, egész földi
Krisztus feltámadott,
Kit halál elragadott;
Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk,
Halleluja!
Ha ő fel nem támad,
Nincs többé bűnbocsánat,
De él, ezért szent nevét,
Zengjük ő dicséretét,
Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus a lett a vigaszunk.
Halleluja!
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életünk. Nem lenne reménységünk az
örök élet felől sem, nyomorult emberek
lennénk. De felhangzik a diadalmas
hitvallás: „Ámde Krisztus feltámadt
a halottak közül, mint az elhunytak
zsengéje.” (1Kor 15,20). Van értelme
a Feltámadottba vetett hitünknek,
van értelme igehirdetésünknek, nem
vagyunk hamis tanúbizonyságok, van
reménységünk az örökélet felől.

Krisztus feltámadása hasznossá
teszi szolgálatunkat
Milyen csodálatos olvasni a korinthusiakhoz írt első levél 15. fejezetének
végén a sok „hiábavaló” után azt, hogy
„nem hiábavaló”. Teljesen felvidul
a szívünk, örömmel telik meg a
lelkünk, amikor azt olvassuk: „Ezért,
szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen
tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58).
Érdemes tehát fáradozni az Úr munkájában. Nem hiábavaló Krisztusért végzett
szolgálatunk. Miért is? Mit jelent az a szó,
hogy „ezért”? Kiért? Krisztusért! Így
az „ezért” nem más, mint Krisztusra
mutatás. Rámutatás a megfeszített és
feltámadt Jézus Krisztusra. Rámutatás
az üres sírra: Ő feltámadt, Ő él!
Ebben az „ezért”-ben sűrűsödik össze
minden hiábavalóság tagadása. „Az
Ő feltámadása által fordult át a
hiábavalóság nem hiábavalóvá” – írja
Visky Ferenc Méz a sziklából című
áhítatos könyvében. Jézus Krisztus
feltámadásáért nem értelmetlen és nem
hiábavaló, hanem értelmes és hasznos a
mi szolgálatunk.
Amikor azt tapasztaljuk, hogy
munkánk eredményes, ne magunknak
tulajdonítsuk azt. Pál apostoltól
megtanulhatjuk, hogy ez csakis Isten
kegyelmének köszönhető. Viszont
akkor se csüggedjünk, ha minden
buzgóságunk és hűségünk ellenére sem
látunk eredményt. Fáradozásunk akkor
sem hiábavaló az Úrban.
Henri Matisse, francia festőművészről
olvastam, hogy idős korában a
köszvény nagyon megtámadta az
ujjait. Amikor megkérdezték tőle,
hogy miért veszi fájós ujjai közé az
ecsetet, a következőt válaszolta: „A
fájdalom elmúlik, a megfestett szépség
megmarad”. Bátorítson bennünket is
az, hogy még ha munkánk nehéz lenne
is, vagy nem értékelnék munkánkat,
az nem hiábavaló az Úrban. Hirdessük
boldogan, hogy Krisztus feltámadt.
Kívánok mindenkinek áldott húsvéti
ünnepeket!
Horváth Ferenc

Dsida Jenő:

KRISZTUS

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit,
sohase tudtalak ilyennek elképzelni,
amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen
jóllakottan derűsnek, ilyen kitelt
arcúnak, ilyen enyhe pirosnak,
mint a tejbe esett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már,
hallgattalak is számtalanszor, és
tudom, hogy te egyszerű voltál,
szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a
számkivetettek útját, a nyomor,
az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmaid horizontján
már az eget nyaldosták pusztuló
Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart,
mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél.
Megtépett és színehagyott ruhádon
vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett
arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve
hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei –
***

FÁJDALMAK FÉRFIA
Dsida Jenőre emlékezve
talán mert halálos beteg voltál
te is
s tudtad:
már közeleg az óra
talán azért értetted meg
jobban mint más
a Mestert
tudtad
hogy Krisztus Ő
dicsőséges Király
országa fényes
uralma végtelen
de nem itt tündököl
itt inkább szolgál
gyötrődik
itt inkább értünk imádkozik
fájdalmainkat hordozza
s hogy mi is élhessünk Vele:
meghal helyettünk
Herjeczki Géza
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SZENVEDÉS
Senki nem szereti a szenvedést, de
Istennek terve és célja van vele az
életünkben. A szenvedések által közelebb
kerülünk Istenhez, és Isten is közelebb
jön hozzánk, mert szükségünk van az
Ő jelenlétére és gyógyító erejére. Több
oka is van annak, hogy Isten megengedi
a szenvedést az életünkben. Vannak
szenvedések, amelyeken azért megyünk
át, mert bölcstelenül élünk, istentelenül
döntünk és bűnöket követünk el.
Vannak olyan szenvedések is, amelyeket
ártatlanul szenvedünk el. Végül pedig,
vannak olyan szenvedéseink - és ezek
a legnemesebbek - amelyeket másokért
szenvedünk el.
1. “Ezért van köztetek sok gyengélkedő
és beteg, és sokan ezért haltak meg.”
(1Korintus 11:30)
Nem könnyű beismernünk, és nagyon
rosszul esik, amikor felismerjük, hogy
bizonyos szenvedéseken azért megyünk
át, mert mi magunk okoztuk azokat
a sebek. Egy rossz, meggondolatlan
döntés, amelyet Isten Igéjének tanácsát
kihagyva hoztunk meg, sok sebet és
szenvedést hozhat életünkbe. Sok
gyengeség, betegség vagy akár haláleset
is lehet az alkohol, a kábítószer vagy az
egészségtelen étkezés következménye
életünkben vagy szeretteink között.
Bűnös emberi természetünk miatt,
bölcstelen, meggondolatlan és vakmerő
viselkedésünk miatt sok-sok szenvedést
okozunk magunknak és sokszor
szeretteinknek is.
2. „Lehet, hogy jót tesztek, és igazságosan éltek, mégis szenvednetek
kell. Ha Istennek ez az akarata, ez még
mindig sokkal jobb, mintha valami
rosszat tesztek, és amiatt szenvedtek.”
(1Péter 3:17)
Megtörténik néha az is, hogy nem
követtünk el semmi bűnt, mégis
szenvedünk, ártatlanul. Kellemetlenebbül
érint ez bennünket. Ilyenkor értetlenkedve kérdezzük Istentől, hogy:
“Miért történt ez?” vagy: “Miért
éppen velem történt meg ez?” Jób is
átment egy ilyen helyzeten, és még
a barátai sem tudtak segíteni rajta.
Szenvedése végén rájött arra, hogy
Isten szuverén, és amikor belenyugodott
Isten akaratába, akkor Isten bizonyított
mellette, és áldásaival újból körülvette
öt. Ilyen esetekben jó tapasztalnunk a
gyülekezeti közösség testvéri szeretetét
és támogatását, és az ebből merített erő
és remény biztató hatását!

3. “Többször zártak börtönbe, többször
korbácsoltak meg, többször forogtam
halálos veszedelemben, mint ők. 24 A
zsidóktól ötször kaptam 39 korbácsütést,
25 háromszor bottal vertek meg, egyszer
megköveztek, háromszor szenvedtem
hajótörést, egy éjszakát és egy napot hányódtam a tenger hullámain. 26 Folyton
úton vagyok, sokszor voltam veszélyes
helyzetekben: folyókon, rablók között, a
saját népem között, a nem zsidók között,
városban, pusztában, tengeren és hamis
testvérek között. 27 Sokat fáradoztam és
vesződtem, gyakran átvirrasztottam az
éjszakát, éheztem és szomjaztam, sokszor
nem volt mit ennem, sokszor fáztam, vagy
nem volt ruhám.” (2Korintus 11:23b-27)
Nemesebb szenvedés az, amikor
másokért szenvedünk, és amikor
tudatosan elvállaljuk a szenvedést,
mert másokat segítünk vele. Pál
apostol sokat szenvedett azért, hogy
betöltse az Istentől kapott küldetését,
hogy a pogányok, akik nem tudtak
Isten szeretetéről és kegyelméről,
találkozzanak a feltámadott Jézus
Krisztussal, és áldozata által Isten
gyermekeivé váljanak. Nem tudom,
hogy hány személy van napjainkban,
aki vállalná, csak a negyedét is Pál
szenvedéseinek, annak érdekében, hogy
az Evangélium terjedjen szerte a világon,
mint Pál idejében történt. Lehet, hogy
azért nem terjed úgy Isten országa, mert
nem vállaljuk az ilyen fajta szenvedést!
4. “Közben le ne vegyük a szemünket
Jézusról, aki hitünk elkezdője és
befejezője! Ő azért az örömért, amely
várt rá, elszenvedte még a kereszten
való kivégzést is, és nem törődött a
szégyennel, amelyet ez jelentett. Most
pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának
jobb oldalán.” (Zsidók 12:2)
Jézus Krisztus példája bemutatja
számunkra a legszebb és legnemesebb
szenvedést, amelyet úgy mutatott be,
hogy némán és zúgolódás nélkül tűrte
az értünk való szenvedést, és még a
“kereszten való kivégzést” is elszenvedte
azért, hogy bennünket megmentsen. A
Nagypéntek szenvedéseit, az ostorozást,
a leköpéseket, a csúfolódást, a tövis
koronát, a keresztet, a szegeket, a lándzsa
döfést, és végül a kínos keresztfán való
szenvedést mind-mind másokért, értünk
tette! Befejezte a megváltás munkáját
és most ott ül az Atya Isten jobbján, és
elment, hogy helyet készítsen gyermekei
számára a Mennyben!
5. “Mindez értetek történik. A célja
pedig az, hogy egyre több és több
ember fogadja el és adja tovább Isten
kegyelmét, és egyre többen adjanak
hálát Isten dicsőségéért.” (2Kor 4:15)
Pál Apostol rámutat Jézus Krisztus

szenvedésére, és tanítványai szenvedéseire is és azt mondja, hogy mindez azért
történt, hogy egyre többen elfogadják
az Isten kegyelmi ajándékát, amit Jézus
Krisztus áldozatában adott, és egyre
többen ismerjék fel Isten dicsőségét,
és adjanak hálát érte! Nagypéntek és a
kereszt üzenete mind erről a nemes és
áldozatkész szenvedésről szól. Húsvét a
halál feletti győzelemről szól, mely Jézus
szenvedése árán lehet a miénk. A nagy
kihívás számunkra az, hogy használjuk
ki jól a szenvedéseinket, amelyeket Isten
akarata megenged életünkben; és ajánljuk
fel megváltó Jézusunk szolgálatába a
másokért vállalt szenvedéseinket, hogy
még sokan elfogadják Jézus Krisztust, és
éljenek Istent dicsőítő és magasztaló életet!

Kulcsár
Attila

A legnagyobb, a legkülönb

Miután régen sokszor és sokféleképpen
szólt Isten az atyákhoz a próféták által,
ezekben a végső időkben a Fiú által szólt
hozzánk, akit mindennek örökösévé tett,
aki által a világot teremtette. Ő Isten
dicsőségének kisugárzása és lényének
képmása, aki hatalmas szavával
hordozza a mindenséget, aki miután
minket bűneinkből megtisztított, a
mennyei Felség jobbjára ült. (Zsid 1: 1-3).
Mindannyian azáltal ismerhettük
meg Istent, hogy ő kijelentette önmagát.
Semmit nem tudnánk Istenről ha ő nem
szólt volna hozzánk. A múltban próféták
által szólt. A próféták kiváltsága volt a
Szentlélek kenete, ezért érthették Istent.
Isten
legteljesebb
önkijelentése
azonban az ő Fia által történt, aki testté
lett, aki az Isten kebeléről kelt fel és
levetkezve dicsőségét, megérkezett a
mi világunkba. Az aki a világegyetem
alkotója és örököse, az aki Isten
dicsőségének a kisugárzása és lényének
a képmása, eljött, hogy bemutassa
milyen Isten. Ehhez szüksége volt
testre, mert mi olyan földhöz ragadtak
vagyunk, hogy a szellemi valóságot is
csak fizikálisan szemléltetve vagyunk
képesek érteni.
Ezért szüksége volt fejre, hogy
rányomhassanak egy tövis koronát.
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Szüksége volt arcra, hogy leköphessék,
felpofozhassák, és szüksége volt szakállra,
hogy megtéphessék. Igen, szüksége
volt a hátára, hogy megostorozhassák,
szüksége volt a kezeire és a lábaira, hogy
átszegezhessék, és az oldalára, hogy
lándzsával átdöfhessék. Így lett teljes
az Istenről szóló kijelentés, így szólt
hozzánk az Atya a Fiú által.
És mi volt az üzenet? Úgy szerette
Isten a világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Isten szeretetének a legteljesebb
üzenete Krisztus. Isten halálosan szereti
az embert, és inkább a helyünkbe
áll és elszenvedi a halálunkat csak
hogy megmenthessen bennünket a
kárhozattól.
Erre nem vállalkozhattak sem a
próféták, de még az angyalok sem. Ezért
állítja a Zsidókhoz írt levél az összes
fejezetében azt, hogy a názáreti Jézus, az
Isten Fia különb minden hatalmasságnál
és méltóságnál, legyen az angyal vagy
próféta vagy főpap, mert általa, az ő
keresztáldozata által tudtuk meg, hogyan
dobog Isten szíve értünk, bűnösökért.
Jézus Krisztus tehát a legnagyobb és
a legkülönb mert ő általa lett teljes az
Istenről szóló kijelentés.
Lukács János

Ezüstös Hold
Az az éjszaka is talán ilyen volt...
ezüstösen csillogott a Hold
s Júdás hamis csókkal az ajkán
tört előre az olajfák között.
Arcul csapta egy ág,
de ment, mert egy más világ
űzte, hajtotta előre.
Harminc ezüst
mutatta neki az utat,
harminc kereken világító Hold,
épp oly szépek, mint az ott fenn.
Az az éjszaka is talán ilyen volt...
a hamis csókok éjszakája.
De amint a Nap előbújt,
eltűnt a Hold ragyogása.

Vallomás
Tamás-szememmel látni vágytam
átvert kezednek két sebét
de amikor szivemmel láttam
elült bennem a kétkedés.
Istenem vagy azóta vallom
meggyógyítottad lelkemet
s meg kellett önmagamnak halnom
hogy egészen Tied legyek.
Dobos Péter
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HÁBORÚ UKRAJNÁBAN
Részletek Valeriy S. Antonyuk
leveléből, címzett a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke
... 20 napja már, hogy folyik Ukrajnában az Oroszország által indított
igazságtalan és embertelen háború.
Országunk óriási árat fizet, miközben
védi a szabadsághoz, valamint ahhoz
való jogát, hogy éljünk az Isten által
adott földön. Meggyőződésünk, hogy
ez az ára Ukrajna és más nemzetek
jövőbeni megújulásának.
Minden nap imádságban kiáltunk az
Úrhoz, miközben látjuk az ukrán nép
teljességgel elviselhetetlen szenvedését
és számoljuk az ártatlanul megölt
gyermekeket és felnőtteket. Még
szavakba foglalni is nehéz azt, hogy
milyen mértékű a városainkat, házainkat
és az infrastruktúrát ért rombolás.
Most a gonosz legkegyetlenebb és
legembertelenebb formájával nézünk
szembe. Nem veszítjük el azonban
hitünket és a reményt, miközben – néha
testi és lelki erőink határához érve
is – minden tőlünk telhetőt megtéve
folytatjuk a munkát és szolgálatot
gyülekezeteink és népünk felé.
...
Nagyra értékelünk mindent, amit eddig
tettetek és továbbra is tesztek népünkkel
való együttérzésből, megpróbáltatásaik
és vándorlásuk során. Isten áldja meg
mindannyiótokat és növelje békességét
szíveitekben, otthonaitokban és gyülekezeteitekben.
...
Kérem, hogy folytassátok az értünk
való imádkozást! Szeretettel és hálával
az Ukrán Baptista Szövetség vezetőségének nevében.
Baptista sajtószolgálat

A Baptista Szeretetszolgálat

a baptista egyházzal és sok gyülekezet
támogatásával kezdettől fogva ott van
az első sorban - fogadják a menekülteket
és szükségeik szerint segítik és ellátják
őket. Az ő szolgálatukhoz fűződik a
következő történet is:
„Éjjel negyed kettő lehetett már,
amikor Dóri önkéntesünk azzal rohant
oda hozzám, hogy nagy baj van: egy
hat év körüli ukrán kislány zokog,
mert elveszítette a szüleit!”, idézte fel
a tiszabecsi segítőponton történteket
Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat
ügyvezető főigazgatója. „A tolmácsok
segítségével gyorsan kiderítettük, hogy
körülbelül negyedórával korábban tovább
utazott az a nyolcgyermekes menekült

család, amelyikhez a kislány tartozott.
A későbbiekben úgy rekonstruáltuk a
történteket, hogy amikor megjöttek értük
az autók – a két jármű egyikébe az apa,
a másikba az anya ült be a gyerekekkel
–, kapkodva indulhattak el és nyilván
mindkét járműben azt hitték, hogy a
másik kocsiban ül a kislány, ezért az
utazás során nagyon sokáig nem tűnt fel
a hiánya. Kiderült az is, hogy a kislány a
mosdóban volt, mialatt a nyilván nagyon
fáradt család felkerekedett Németország
felé.”
Szerencsére a rémült gyermek el tudta
mondani a segítőknek a nevét. Hári
Tibor azonnal értesítette a helyszínen
lévő rendőröket, közben a kislány
egy kicsit megnyugodott, miután a
baptista önkéntesek játszottak vele,
megitatták, enni adtak neki. A rendőrök
Fehérgyarmaton és Mátészalkán is
sikertelenül próbálták megállítani a
szülőket szállító gépjárműveket. Később,
miután fényképek alapján sikerült
azonosítani a szülőket, felcsillant a
remény, hogy talán könnyebb lesz
őket megtalálni, de ez sem vezetett
eredményre.

A Szeretetszolgálat néhány
munkatársa a BOK csarnokban

Ezután országos körözést adtak ki a
rendőrök, az ukrán menekült asszonyok
átérezve a helyzet súlyosságát a közösségi médiában terjesztették a hírt, miközben a segélymunkások lefektették a
kislányt, akinek sikerült elaludnia. Közben reggel lett, majd délelőtt 10 órakor
érkezett a hír Linzből (kb. 1000 km-re
Tiszabecstől): az osztrák rendőrségnél
végre jelentkeztek a szülők, miután számukra is kiderült, hogy szörnyű tévedés
folytán hátra hagyták egyik gyermeküket.”
A szülők végül visszautaztak Tiszabecsre, a határállomás melletti
segítőponthoz, ahol végül sikeresen ismét
egyesülhetett a család, az anya és az apa
magához ölelhette az elveszett kislányt.
A fáradt segélymunkások arcára pedig
mosolyt csalhatott a remény, hogy talán
egy jó élet várja majd kis pártfogoltjukat,
akit ilyen csúnyán megtréfált a véletlen.
(FB 2022. március 14)
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Híradás Kárpátaljáról

Az elmúlt három hétben megváltozott az élet Kárpátalján. Az orosz-ukrán
konfliktus nyomán kialakult háborús
helyzet miatt milliók kényszerültek arra,
hogy elhagyják otthonaikat. Némelyek
véglegesen távoznak az országból, mások pedig csak ideiglenesen keresnek
otthont valamelyik szomszédos államban. Kárpátalja népének a fele elhagyta
a térséget, de helyükre érkeztek a távolabbi megyékből menekült családok.
Az általános mozgósítás miatt a férfiak
többsége is elment, többen hátra hagyva
a családjukat, de vannak olyanok is bőven, akik vitték az egész családot.

dékre és lelki otthonra találtak magyar
baptista gyülekezetekben. Reméljük,
míg ott lesznek, áldás lesznek az ottani
gyülekezeteknek, mint ahogyan nekünk
is azok voltak, de várjuk őket vissza.

A helyi baptista gyülekezetek is aktívan részt vesznek a segítségnyújtásban.
A Második Esély Alapítvánnyal is azon
vagyunk, hogy ott segítsünk, ahol szükség van rá. Célzott adományokat tudtunk továbbítani gyülekezetek részére,
menekültek számára, egyedülálló édesanyák támogatására. Figyeljük a lehetőségeket, de bölcsen szeretnénk felhasználni és továbbítani azt, amit sáfárságra
kaptunk. Hála az Úrnak az adakozókért.
Mindezek mellett el kell mondanunk,
hogy a jelenlegi helyzetben is elsődleges feladatunknak tekintjük a gyülekezeteink építését. A háború kitörése óta
rendszeresen megtartjuk az istentiszteleti alkalmainkat, sőt emeltük a közösségi találkozások számát. A gyerekekkel (Zápszony) is foglalkozunk ugyan
úgy, sőt most még az anyukák is részt
vesznek az alkalmakon, mert nekik is

Legyen a dicsőség az Övé! Ámen.
Nagy-Kasza Lona

Babits Mihály:

Zsoltár gyermekhangra
Az Úristen őriz engem
mert az ő zászlóját zengem.
Ő az Áldás, Ő a Béke
nem a harcok istensége.
Ő nem az a véres Isten:
az a véres Isten nincsen.
Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.
Az Úristen örök áldás,
csira, élet és virágzás.
Nagy, süket és szent nyugalma
háborúnkat meg se hallja.

Anyukák is segítenek
a gyermekek körül,
Zápszonyban.

A kezdeti felvásárlás
után a boltok kínálata
normalizálódott, noha
van egy kis áremelkedés. Hála Istennek
mindent lehet kapni. A
külföldi humanitárius
segélyek mára akadálytalanul érkezhetnek Kárpátaljára. Több
humanitárius szervezet
is bekapcsolódott az itteni emberek és az ide
menekültek megsegítésére. Három hete nincs
iskola, de még nem tudni mikor indul
újra. Zápszonyban elég jó az arány annak a tekintetében, hogy mennyi család
maradt itthon. Így van remény az újrakezdésre. A Magyar határ közelsége miatt sokan úgy gondolkoznak, hogy nem
ér ide a harcmező, mivel túl közel van
az EU határa és a NATO övezet, illetve,
ha úgy alakulna, hamar át lehet menni
a határon.
Több gyülekezetből is van elvándorlás. Főleg azokból, ahol több a fiatal
család. Hálás a szívünk, hogy ők mene-

itt végeznek a testvérek és köztük mi is,
nem hiábavaló az Úrban, és minden az
Ő kezében van. Amíg mi hűségesen végezzük a ránk bízottakat, az Úr is hozzá
teszi a magáét.

Csöndes ő míg mi viharzunk
békéjét nem bántja harcunk.
Az Úristen őriz engem,
mert az Ő országát zengem.
Az Ő országát, a Békét,
harcainkra süketségét.
Néha átokkal panaszlom
de Ő így szól: "Nem haragszom!"
Néha rángatom, cibálom: tudja hogy csak őt kívánom.

szükséges a lelki feltöltődés. Úgy látjuk,
hogy a gyülekezet is tele van kérdésekkel és fontos, hogy Isten igéjéből választ
kapjanak.
Nem tudjuk meddig tart ez a háborús
helyzet, de kérjük a magyar baptista
testvéreket is, hogy továbbra is imádkozzanak értünk. Ha véget ér a háború
egy újrakezdés előtt fog állni Ukrajna és
benne Kárpátalja is. A magyarság számának újbóli csökkenése nehéz helyzetbe fogja hozni a magyar baptista mis�sziót is. Hisszük, hogy ez a munka, amit

Az is kedvesebb számára,
mint a közömbös imája.
Az Úristen őriz engem
mert az Ő zászlóját zengem.
Hogy daloljak más éneket,
mint amit Ő ajkamra tett?
Tőle, Hozzá minden átkom:
hang vagyok az Ő szájában.
Lázas hang talán magában:
kell a szent Harmóniában.
S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke!
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ÉVKÖZI GYŰLÉS 2022.

Az idén is a virtuális térben találkoztak
szövetségünk tisztségviselői és a
gyülekezetek küldöttei a hagyományos,
úgynevezett "Évközi Gyűlésen". Az
Észak-Amerikai
Magyar
Baptista
Szövetség évente tart közgyűlést – az
utóbbi időben a Ráma táborban -, melyen
mindenki részt vehet.
Szövetségünk működésének egyik
legfontosabb alkalma az Évközi Gyűlés.
Itt történik ügyeink áttekintése, megbeszélése és a közgyűlés előkészítése.
Először a Végrehajtó Bizottság
ülésezik, a szövetségi elnök vezetésével;
tagjai az elnökség, az Evangéliumi
Hírnök szerkesztője, az albizottságok
elnökei, valamint tanácsadó joggal az
aktív lelkipásztorok. Azután a Missziós
és Jótékonysági Bizottság, melyet az
alelnök vezet; szavazó tagjai a gyülekezeti
küldöttek (minden gyülekezetből két
delegátus) és a Ráma Tábor képviselője,
hivatalból tagok az elnökség tagjai és
lapunk szerkesztője, tanácsadóként részt
vesznek az aktív lelkipásztorok.
Ezúttal
március
12-én
került
megrendezésre ez a két gyűlés, mely az
egész napot igénybe vette.

A Végrehajtó Bizottságot dr. Gergely
István elnök testvér a 27. Zsoltárral, arra
épülő áhítatos gondolatokkal nyitotta
meg. Azután a napirend szerint haladva
tekintettük át a közelmúltat és az
előttünk álló eseményeket. Ezek közül
csak néhányat említek meg itt olvasóink
számára.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy bár
a pandémia sok mindent megváltoztatott
– például szövetségi alkalmaink közül
több elmaradt (közgyűlés, ifjúsági
találkozó), de a gyülekezeti alkalmainkat
meg tudtuk tartani – néhány hónap

kivételével, amikor interneten szervezett
istentiszteleteket tartottunk.
Két célgyűjtésünkre (Venice, FL és
Székesfehérvár) testvéreink erejükön
felül válaszoltak – számolt be róla Kovács
testvér (az új szövetségi pénztáros).
Ebben az évben a Kárpátaljai magyar
gyülekezetek, valamint a Belényesi
gyülekezet imaházépítésére tartunk
gyűjtést.
Reménységben kitűztük a közgyűlés
időpontját is: Ráma Tábor, július 1-3.
Amennyiben folytatódnának a járvány
miatti korlátozások, értesíteni fogjuk a
közösséget. Ezúttal választásokra is sor
kerül majd.

A Missziós és Jótékonysági Bizottság vezetője a mindenkori
alelnök. Püsök Dániel testvér a Római levél első gondolataival
nyitotta meg a gyűlést. Kegyelem és békesség... hála az
Úrnak, nekünk is részünk lehet ebben. Örültünk annak, hogy
mindenki „eljött”, teljes létszámú volt a bizottság.
Először a gyülekezetek beszámolóira került sor. A
lelkipásztorok írásban előre elküldött beszámolóit a
gyülekezeti küldöttek szóban is kiegészítették. Ezután a
férfi-, női-, ifjúsági- és lelkipásztori-szövetség elnökei,
a Ráma tábor, majd az Evangéliumi Hírnök szerkesztője
ismertették tevékenységüket. E beszámolók alapján elég jól
áttekinthettük szövetségünk missziós szolgálatát az elmúlt,
nehéznek mondható esztendő során. Dicsekvésre nincs okunk,
hacsak nem az Úrban, aki megtartotta gyülekezeteinket,
testvériségünket. A korlátozott lehetőségek ellenére élnek a
gyülekezeteink, s végzik küldetésüket. A bezártság többször
nagyobb ajtót is nyitott számunkra, hiszen az internet adta
lehetőségekkel élve gyakrabban „találkozhattunk” - pl.
lelkipásztoraink minden kedd este. Néha az óceánon túlról is
bekapcsolódtak istentiszteleteinkbe, vagy mi az övékébe.
Gergely testvértől a MABAVISZról is hallottunk egy
keveset, például azt, hogy legközelebb a Felvidéken tartják
a szövetség vezetőségének értekezletét. A Kárpátalján élő és
szolgáló gyülekezetek és lelkipásztorokkal kapcsolatban most
különösen is itt van az ideje az imádságnak és a segítségnek.
Közösségi alkalmainkat is megterveztük – remélve, hogy
visszatér az élet a normális kerékvágásba. Leghamarabb
Chicagóban tartunk ifjúsági találkozót, majd a választó
közgyűlés, gyermek és ifjúsági tábor következik.
Az utolsó nagyobb témánk a költségvetés elkészítése. Miután
áttekintettük szövetségünk anyagi helyzetét, reménységben
megterveztük a közgyűlés elé terjesztendő éves budgetet.
Mindkét gyűlés szeretetteljes, békességes légkörben folyt.
Köszönjük az elnökség gondos és figyelmes szolgálatát.
Kérjük és várjuk Istenünk áldását missziómunkánkra. (szerk)
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"I was homeless, you gave
me a welcome." (Matt 25,35)
It was such a joy to visit with you last
year while I was in the States, in spite
of the pandemic that was still ongoing
at that time.
I never would have imagined how
much more was in store for us this year.
I woke up early one morning and saw the
first reports of artillery shots being fired
into Ukraine. My ABWE colleagues
who lived in Kyiv, a family with five
children, and a single lady, had already
left Ukraine a few weeks before, as the
ominous military forces gathered to the
north of the capitol city. With heavy
hearts, we have watched the ongoing
attacks on cities all across the country.
On the Sunday after the invasion
began, February 27, a small group of
people in our church, Érd-parkvárosi
Baptista Gyülekezet met informally to
discuss what we might be able to do to
help the refugees that were starting to
flood across the borders. István Horvath,
who serves with OM Hungary, arranged
to take the OM Bus 4 Life, filled with
supplies, to the border at Tiszaberc, to
provide supplies and find out firsthand
what was happening, and how we could
help. It was wonderful to see Hungarian
people rushing to help in any way
they could, giving generously of their
possessions and money to help the
suffering people who had left all they
owned and knew behind, and in most
cases, leaving behind husbands, fathers,
and sons to defend their homeland.
We quickly arranged to house people
in the basement of the church. On one
side is an apartment which can hold 5-7
people and another room that can hold
7-10 people (both depending on how
many small children there are). There
is a small kitchen on each side, as well.
We formed a small working group and a
Facebook group to organize our efforts.
We began collecting donations of food,
clothing, hygiene and cleaning supplies,
mattresses, and bedding. As we heard
about specific needs, such as baby food,
diapers, etc. for a place sheltering many
women and babies, we collected for
those needs, too. Our first groups to host
were a Hungarian Roma family from
Karpátálja in the apartment and a group
of five Nigerian university students in
the other room. We also began arranging
housing with host families, including a
Ukrainian lady and her two children
at Pastor Zsolt’s house. From there,
the relief efforts grew more, with more
people joining in to help.
The next week, the city of Érd allowed
us to use the old community center
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(művelődési ház) directly across the
street. This was a huge help, as all of
the donations were in the main church
meeting room. This provided us with
two large rooms which we use for
clothing in one room, and groceries
and other supplies in the other large
room. Another small room was quickly
set up to house up to 15 people for 1-2
nights. There are bathrooms, but no
shower in the building. So we couldn’t
host people for longer there. But Pastor
Zsolt had a big idea to rent a mobile
shower container. It took some work
to arrange, even cutting down a tree
in the church yard, but a week ago the
shower container was installed behind
the church, so that we can house more
people and accommodate them with
showers.
We have helped each group of people in
every way we can – letting them choose
anything the needed from the donated
items, buying plane and train tickets,
transporting people from the Budapest
train stations and back again when they
travel on, taking people to the doctor
or providing medications, helping with
visa applications, providing light meals
when they arrive, and hot lunches for
several days until they can begin to cook
for themselves. Most people are staying
for just one or two nights then moving
on to other countries where they have
contacts. A few have stayed for several
days while they make arrangements.
Many of Hungarians coming out of
Ukraine plan to stay here, either longterm on the basis of dual citizenship, or
for a while hoping that it will soon be
safe to return home.

It is hard to describe how intense
the past four weeks have been, filled
with hard work, long hours, constantly
changing information and situations.
And yet we are thankful that we can be
a help to suffering people in their hour
of great need and show them the love of
Christ despite the language barriers. I
wish that I could tell you all the stories of
God’s protection over refugees, provision
of needed supplies, and people to help.
We have been in a unique position to be
the Good Samaritan to those whom God
brings into our path. In the past four

weeks, we have helped over 225 people,
all combined providing over 500 nights
of accommodations between the church,
and other families and groups we are
partnering with. We are a small church,
and this is a task beyond our human
capacity, but God has given strength
and provided in amazing ways. We pray
that God will draw many to Himself in
the midst of this tragic situation.
Please keep praying for the relief
efforts taking place here in Hungary
and the other border countries, and for a
swift end to the war.
Beth Hafer missionary with
ABWE International

Kárpátalja, Bereg Camp
Thousands of children have heard
the Gospel at Bereg Camp over the last
two decades. God gave us this place as
an oasis, where children, teenagers and
even some adults found peace with God
and were spiritually refreshed.
As a result of the war in the east and in
the middle of Ukraine Bereg Camp has
gained a new purpose.
Some Christians while fleeing towards
Hungary sought refuge here.
Afterwards we heard of a group of
children from an orphanage and their
carers who were looking for a place of
refuge. Without further ado we took in
the thirty children plus their carers.
As several CEF co-workers and their
families from the middle of the country
also need somewhere to stay, the house
is full. They have already held Good
News Clubs for the young guests.
In addition, the local CEF office in
Beregszász is offering shelter to several
families. We have taken on additional
staff to cope with the extra work with
our permanent guests.
We appreciate your prayers and loving
support in the midst of all these tasks.
God gave us these buildings also for
times such as these.
Sebastian Edelmann, Coordinator,
Child Evangelism Fellowship, newsletter
If you would you like to support Bereg
Camp in Kárpátalja, contact brother Otto
Szanto, call the editor for his address.
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Prayer Update from
Baptist World Alliance

Russian Pastors Oppose
War in Ukraine

During the EBF Prayer Gathering on
Wednesday, Marek Glodek – President
of the Baptist Union of Poland – shared
the following requests:
- Pray for continued generosity and
unity of churches around the world in
supporting Ukrainian refugees.
- Pray for wise provision and expansion of services to refugees, i.e.
psychological support, education for
children, planning for future.
- Pray for provision of food, dry goods,
and medicine as well as transportation
and safety for drivers.
- Pray for strength, rest, and revitalization for volunteers serving refugees.
- Pray for an end to the war in Ukraine.
Please also join us in prayer for BWAid
Director Marsha Scipio as she serves in
Eastern Europe this week.
We are grateful for the support of
Baptists worldwide who are enabling
us to respond with the compassion
of Christ. We give thanks for our
partnership with Baptist unions and aid
agencies in Ukraine and neighboring
countries who are ministering faithfully
in the midst of incredible challenge.

Over 300 Russian evangelical pastors
signed an open letter in which they
condemned the war in Ukraine. They
call for repentance and ask their leaders
to “stop this senseless bloodshed”.
Despite the increasing censorship and
risks of prison sentences, the Christians
signed an open letter demanding that
the hostility towards the neighbouring
country ceases and that the bloodshed
be stopped. The letter calls the Russian
attack “full-scale hostile”. It stresses
that Russia must repent “first before
God, then before the Ukrainian people”.

Picture: One of many refugee centers
in Hungary. Marsha Scipio with a
director and the President of the Baptista Szeretetszolgálat - Dávid Gál and dr.
Béla Szilágyi.

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).

According to the Christian French
news website Evangeliques, the
signatories cite several passages from
the Bible, including Jeremiah 18, 7-8
and state: “The Holy Scriptures exhort
us to withdraw “our hands from evil”
and to seek “the ways of peace”. They
warn that “he who sows evil will reap
it”. According to them, the war destroys
“not only Ukraine but also Russia - its
people, its economy, its morality, its
future”.
According to Christianity Today,
the signatories are mainly Baptists and
Pentecostal pastors as well as other
Christian leaders from Moscow, Saint
Petersburg and other cities across
Russia. The text was made public on the
website of a Protestant publishing house
on March 2nd but has since then been
removed.
“The time has come when each of us
must call things by their proper names.”
Christian Network Europe

Kiégés... megelőzés
Még kis sem lábaltunk a világméretű
járványból, el sem gyászoltuk az abban
elhunyt szeretteinket, a szomszédunkban
kitört a háború.
Özönlenek hozzánk a szükségben
lévő menekültek. Naponta nehezül el
szívünk és terhelődik meg elménk a
szörnyű hírek hallatán, a tragikus sorsú
emberekkel találkozva, a rombolás
képeit látva. A naponta erősödni igyekvő
reményünk szüntelen lekalapálásra
kerül.
Ma már tudjuk: ez nem lesz rövid
menet. Az otthontalanná váltak hos�szan velünk maradnak. Az üzemanyag-,
energia- és élelmiszeráraink nagy magasságba kúsznak. Vállalkozások és
családok mehetnek tönkre. A körülöttünk lévők a kiégés közelébe kerülhetnek érzelmi, mentális és lelki értelemben is.
Hamarosan a szorosan ránk bízott
szeretteink (család, barátok, gyülekezet)
felkarolása, támogatása, bíztatása,
lelkigondozása is embert próbáló
feladatunk lesz.
De hogyan lehet ezt bírni?
Segítő javaslataim:
1. Megfelelő mennyiségű és minőségű
testi pihenés, rekreáció, szabadnap és
alvás.
2. Stressz-kezelés és kikapcsolódás
(valamibe annyira bekapcsolódni, hogy
az másból teljesen kikapcsoljon).
3. Társas kapcsolataink gazdagító
megélése (család, barátok, lelki testvéri
közösség).
4. "Vissza természethez" - a teremtettség szépségének és áldásának átélése
és csodálása (kirándulás, stb.).
5. Hálaadó és elégedett életfelfogás
kialakítása.
- A hírek korlátozása (csak hiteles
forrás, naponta időben korlátozott
mennyiségben).
- A politikához való egészséges viszonyulás (mit tehetek meg én, és mire
nincsen befolyásom).
6. Mentori, lelkigondozói, támogató
kapcsolatban történő létezés, hogy
nekünk is segítsen valaki.
7. Hit a gondviselő Istenben mint
a mi szerető Mennyei Atyánkban,
hitközösségben (gyülekezet) való élet.
8. A lelki gyakorlatok rendszeres
gyakorlása (pl: imádság, böjt, bibliatanulmányozás, naplóírás, egyedüllét).
Na hagyd el magad!
Mindezt
megteheted.
Minden
mást Istenre bízunk, mert "csak nála
csendesül el lelkem…" (62. Zsoltár).
Dr. Steiner József
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A régen várt álom beteljesedése
A torontói ügyeket elrendezve indultak
a régóta vágyott ismeretlenbe, Bolívia
felé. A vaszárak lehullottak, az érckapuk
megnyíltak, és szabaddá vált az út a
missziós földre. Szívük mélyén azért
némi félelemmel, bizonytalansággal: mi vár rájuk, hogy bírják majd a klímát,
ők és a gyermekek, mikor látják, vagy
látják-e még otthonukat, szeretteiket?
A tizenhét leforrasztott hordót, négy
hajókoffert, néhány bőröndöt és könyves
ládát már előre elküldték a kikötőbe. A
mosógéptől a háztartási eszközökig, az
orvosi műszerektől a gyógyszerekig, és
a ruházatról is több évre kellett előre
gondoskodni, csomagolni.
1963. augusztus 5-én Vadász János,
torontói
gyülekezetük
diakónusa
szállította őket kocsijával New Yorkba.
Az ottani baptista gyülekezet Fülöp
Árpád pásztorral, nagy szeretettel vette
őket körül. Nyolc-tíz napot időztek itt.
A misszionáriusok üzletében pótolták a
még hiányzó dolgokat. Bánkútiék otthona
volt számukra igazi menedékhely jövetmenet. Mindig meleg szeretettel, kitárt
karokkal, nyitott szívvel fogadták be,
és bocsátották útra őket. János, Gájus
házaként (bibliai önzetlen szeretetű
család) emlegette e hajlékot.

Indulás Bolíviába - a Bánkúti családdal
és a Fülöp házaspárral. (a hajón?)

Magyarországról
a
betániai
mozgalomból ismert Sréter Feri bácsi is
a vendégük volt. Utolsó este kézrátételes
imádsággal kérte Isten oltalmát, áldását
az életükre, munkájukra, és a Szentlélek
vezetését. Margitka elmondása szerint
ez a meleg elbocsátó szeretet nagyonnagyon sokat jelentett a számukra. Érezhették, hogy ez nemcsak az ő ügyük,
sokan bekapcsolódnak ebbe a munkába,
nem lesznek magukra hagyatva. János
legtöbb beszámolólevele is így kezdődik:
- Kedves Imatársak! A Hudson öböl kikötőjébe népes csapat kísérte ki őket, pedig éjfél után egy
órával indult a hajójuk. Nem volt kön�nyű az elválás. Igazán csak most szem-
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besültek vele, hogy maguknak kell vízre
szállni, nincs barát, szomszéd, testvér,
akire támaszkodni lehetne. Egyedül
fentről várhatják az oltalmat, segítséget.
Erre is alapoztak, és a legnagyobb próbák között is mindig megtapasztalták,
hogy ez működőképes.

Tengeri útjuk huszonegy napig tartott.
Három hétig egy teherhajó pár négyzetméterén bezárva lenni két pici, izgága
gyermekkel. Látvány a végtelen óceán,
és mindez állandó ringásban. Ez csak
kevés ideig volt élvezetes. Az egyhangúságot egy-egy riadókészültség törte
meg, amikor fel kellett venni a védőöltözetet, és készülni a legrosszabbakra.
Talán János is mélyebben átérezte Pál
apostol hajóútjait, és a neki szóló biztatást magára is érthette.
Az Atlanti óceánon Mexikótól délre
haladva, a hatodik nap érték el a Panamacsatornát. Ezen átjutva, a Csendesóceánon (ami nevét meghazudtolva
háborgott), haladtak Dél Amerika felé.
(...)
Több kikötőben is megálltak.
Helyenként
sztrájkoltak
a
rakodómunkások, így lehetőségük
adódott fokozatosan ismerkedni a
kontinens adottságaival. Erre nagy
szükségük is volt, mert egyszerre
sokkolta volna őket a látvány és az új
benyomások.
Óriási különbség van az északi és déli
félteke között. A szegénység, a piszok, az
igénytelenség elképzelhetetlen mértékű.
Úgyszólván az emberek az utcán élnek,
itt főznek, esznek, mosnak, itt van
az illemhely, a műhely, a piac. Tele
szemétdombbal, döglött patkányokkal.
Turistalátványosságnak
könnyebben
emészthető és feldolgozható lenne,
mint így belegondolva, hogy ebbe az
életmódba kell bekapcsolódniuk.
A hajóút Antofagastában, Chilében
ért véget. Érkezésük időpontja a sztrájkok miatt elcsúszott. A bolíviai misszionáriusnő nem tudta bevárni őket, vonatinduláshoz volt kötve. Hotelt foglalt
a számukra. (...)

Margitka attól félt, hogy érzékeny
gyomruk nem viseli el az itteni ételeket.
Nagyon megnyugtató volt számára,
mikor látta a Teremtő gondoskodását.
Steril csomagolásban kapják a banánt,
narancsot, papaját, tojást stb. Az is
pozitív hatásként érte, hogy az énekek
szövegét szinte értette. Úgy gondolta,
hogy neki a spanyol nyelvvel nem
lesznek nehézségei. Ezek után nagyon
akarta tudatosítani magában, hogy:
"semmi felől ne aggódjatok!" (Fil 4,6)
A vonatindulásra várniuk kellett, mert
ezt a 38 órás utat az Andok hegységen
át, csak heti egy alkalommal teszi meg.
Addig ismerkedhettek, nézelődhettek.
Közvetlen a bepakolás előtt, János egy
gyermeket rántott el egy száguldozó
autó elől. Sikerrel járt, de ő elesett, és a
mellkasát a szegélykőbe úgy megütötte,
hogy két bordája eltört. Kínos,
fájdalmas dolog, de indulni kellett.
Ilyenkor legenyhítőbb az ágynyugalom,
kíméletes légzés lenne. Ahogy felfelé
haladtak, a magaslati ritka levegőnél
sokkal fokozottabbak a légzőmozgások,
így a fájdalom is hatványozódott.
Margitka nem tudta, hogy férje, vagy a
gyermekek miatt aggódjon jobban. (...)
A mostani utazásuk igen lehangoló.
A cél fűti ugyan őket, de ez a táj
egyhangú, testet, lelket romboló hatást
vált ki. A keskeny vágányon hosszú,
szokatlanul szűk vasúti kocsik porosak,
piszkosak. Nappal alig elviselhető
a hőség, éjszaka viszont dermesztő
hideg van. A szerelvényt elől és hátul
mozdony vontatja. Hat órán keresztül
szakadatlanul felfelé kapaszkodnak.
Kietlen, vulkanikus hegy-gyűrődések
sokféle színben, ameddig a szem ellát,
kő és kő. (...)
A nappali égető hőség igen hűvösre
fordult. Egy hegyi kis állomáson ajmara
indiánok hangoskodtak. A magasságot
jelző tábla 4700 métert mutatott. A
vonat tovább küzdött az emelkedőkkel
és lejtőkkel, míg hajnalban, október
7-én a bolíviai határhoz értek. A
gyerekek aludtak, minden lehetséges
meleg holmival takargatták be őket.
A határon a vámosok igen kedvesek
voltak. János leszállt a vonatról, és a
megálló egy csendes zugában, letérdelve
a zúzmarás földre, hálát adott Isten
megtartó kegyelméért. Mindazért,
ahogy szeretteivel együtt itt lehet, és 27
éven át táplálta benne az Úr azt a szikrát,
amit olyan sokan, és sok minden ki akart
oltani. Kérte, hogy Szentlelkével töltse
be, és vezesse, lehessenek alkalmas
eszközök az Ő kezében. Boldog volt,
nagyon boldog!
Részletek a könyvből, 104-109. oldal.
Info: Barney Cserepka 1-519-835-8444

11. oldal

HALÁL HELYETT
ÖRÖK ÉLET
Krisztus nélkül mindenki fél a
haláltól, tehetetlen vele szemben, és
csak azt tudja mondani, amit Pál: Óh,
én nyomorult ember, kicsoda szabadít
meg engem e halálraítélt testből? Nincs
senki! Péter is félti Jézust a haláltól, nem
akarja, hogy ez Vele megtörténjen.
De
Jézus
azért
jött,
hogy
feltámadásával megtörje a halál erejét!
Át kell menni minden embernek a
halálon, de ez már nem választhat el az
Istentől, az Élettől. Megszabadul a földi
élet korlátjaitól, új lelki testben él tovább.
A halál a feltámadás óta nem a legfőbb
hatalom többé! Nem a félelmek királya!
Jézus meghódoltatta, elvette az erejét, a
fullánkját, a mérgét, engedelmességre
kényszerítette. Eddig elrabolta Tőle az
emberi életeket, most hozzáviszi őket,
hazamenetel ez, elköltözés, Krisztusnál
létel a Benne hívőknek.
Jézusnak a halált Isten rendelte,
Őneki nem kellett volna meghalnia, Ő
büntelen volt, az Ő életének nem volt
következménye a szükségszerű halál.
Amikor Péter le akarja beszélni erről
a halálról, akkor értésére adja, hogy
csak a dolgok emberi oldalára gondol,
de elfeledkezik az isteni oldalról, az
Isten akaratáról. Ő rendületlenül hiszi,
vallja: Ne úgy legyen, ahogy én akarom,
hanem ahogy Te! Ő engesztelő áldozat
értünk! S ha egy meghalt mindenkiért,
akkor mindenki meghalt Vele együtt.
Eltemettettünk Vele a halálban! Eggyé
lettünk Vele! A bűn zsoldja a halál! Az
Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök
élet, a mi Urunk, Jézus Krisztusban!
Hisszük, hogy feltámadása által élünk
is Ővele!
Lizik Zoltán

Szabadságunk ára

George Thomas pap volt New Englandnek egy kis városkájában. Húsvét
reggelén, amikor zsúfolt templomában
felment a szószékre prédikálni, egy
régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt
magával, és letette a szószék párkányára.
Persze mindenki meglepődve nézte, és
kíváncsian várta, mi fog itt történni. A
tiszteletes elkezdte a prédikációt:
„Amikor
tegnap
végigmentem
a Fő utcán. Szembe jött velem egy
fiatal gyerek, kezébe lóbálta ezt a
madárkalitkát, és a kalitka alján három
kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől
és félelemtől. Megállítottam a fiút, és
megkérdeztem:
- Na mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat –
felelte.
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- Aztán mit akarsz csinálni velük? –
kérdezősködtem.
- Hazaviszem őket és szórakozom
velük. Feldühítem őket, kihúzom a
tollaikat, egymás közötti viadalra
uszítom őket. Élvezni fogom.
- De előbb-utóbb beleunsz majd.
Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskám – mondta
a fiú -, azok szeretik a madárhúst.
Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét
megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a
madarak. Hiszen azok csak vacak
szürke mezei madarak. Még énekelni
sem tudnak. Még csak nem is szépek.
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem újra.
A fiú végignézett rajtam, mintha
megbolondultam
volna,
aztán
megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem
a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam
a gyereknek. A fiú letette a kalitkát
a földre, és egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát,
elvittem a közeli parkba, ott letettem,
kinyitottam az ajtaját, és szabadon
engedtem a madarakat."

Miután Thomas lelkész elmondta a
kalitka történetét, mindjárt egy másik
történetbe kezdett:
„Egy nap a Sátán és Jézus között
párbeszéd folyt. Sátán épp az édenből
jött, és büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezem közé
kaparintottam. Csapdát állítottam
nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem
tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
- Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte
Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom
őket, hogyan házasodjanak és hogyan
váljanak el egymástól; feldühítem
őket, meg arra is megtanítom, hogyan
gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy
részegeskedjenek és kábítózzanak;
arra, hogy fegyvereket és bombákat
találjanak fel, és öljék egymást. Nagyon
fogom élvezni – mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük, ha eleged
lesz a játékból?
- Megölöm őket. – felelte Sátán.
- Mennyit kérsz értük? – érdeklődött
tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek!
Nem jók azok semmire. Megveszed
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak.

A MABAVISZ elnöksége:

Elnök: Pardi Félix (Erdély)
Alelnökök: Papp János (Magyarország)
dr. Gergely István (Amerika)
Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Magyar Baptisták Világszövetségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél - az Evangéliumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek
- és imádkozni is kész távolban élő testvéreiért, 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 munkatársaiért.
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 munkatársaiért.
Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért
és munkatársaiért.
Leköpnek, megátkoznak és megölnek.
Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? – kérdezte újból
Jézus.
Sátán végignézett Jézuson, és megvető
gúnnyal mondta: - A véredet, az összes
könnyed, és az egész életedet.
Jézus így szólt: - Megegyeztünk.
Aztán kifizette az árat…”
Ezzel George Thomas fogta a
madárkalitkát, és lement a szószékről.
Forrás: Internet, ismeretlen szerző

BÉKESSÉGRE HÍVOTT
Boldogok, akik békét teremtenek,
mert ők Isten fiainak neveztetnek. Mt
5,9
Hallani fogtok háborúkról... igen,
szinte mást sem hallunk már több mint
három hete; és félünk, még akkor is, ha
tudjuk, hogy ez még nem a világ vége (Mk
13,7). De nem a mi félelmünk a lényeg,
hanem a szenvedés, a gyász, a pusztulás,
a menekülő milliók – gyermekek és
édesanyák fájdalma, nyomorúsága.
Meddig még? - kérdezzük a prófétákkal.
Ha nehezen is, de megértették az Úr
válaszát, ahogy mi is megérthetjük, ha
figyelmesen olvassuk az igéket, s ha
vigyázunk és imádkozunk.
Követőitől az Úr Jézus a békességre
igyekezést várja (a békét munkálók
a boldogok). Ha nem ezt tesszük,
nem is nevezhetjük magunkat Isten
gyermekének – mondta igénkben a
Mester. A Zsidók 12,14 szerint az
üdvösségből is kizáró ok, ha nem
törekszünk a békességre. Legyünk hát a
békesség munkásai!
Sok helyen olvashatunk erről a
bibliánkban, például: „Keresd a
békességet és kövesd azt!” (Zsolt 34,15)
Törekedjünk a békességre! (Rm 14,19)
Szeressük a békességet! (Zak 8,19)
Pál ezt kéri tőlünk: „Ha lehetséges, a
mennyire rajtatok áll, minden emberrel
békességesen éljetek.” Rm 12,18 Hiszen
békességre hívott minket az Isten.
(1Kor 7,15) Péter a hívőtől elvárja, hogy
„forduljon el a gonosztól, és cselekedjék
jót; keresse a békességet, és kövesse
azt.” 1Pt 3,11
Nem könnyű a békesség munkálása.
Nem ezzel a lelkülettel születtünk.
De kapunk hozzá segítséget, felülről
valót. Megbékélni Istennel (ez egy
külön, nagyon fontos terület), és
megbékélni embertársainkkal - csak
Istentől jövő segítséggel tudunk. Igen,
„Ő a mi békességünk.” (Mik 5,5) A
gyermekként közénk érkező Messiásról
mondta Ézsaiás, hogy a nevei között ez
is ott lesz: „békesség fejedelme” (Ézs
9,6). Az Úr Jézus követőiben pedig
természetesen terem a Lélek gyümölcse,
melynek része pl. a békesség, béketűrés,
mértékletesség is. (Gal 5,22)
A világ nem ismeri ezt a békességet,
s főleg Őt, aki a békesség munkásává
tudja formálni az embert – miután
megtérésre vezette. A megtéretlen
emberről mondta Ézsaiás által az Úr: „A
békesség útját nem ismerik, és nincsen
jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket
elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a
békességet.” (Ézs 59,8)
Jeremiás képmutató békességről is
írt: „És hazugsággal gyógyítgatják
az én népem leányának romlását,
mondván: Békesség, békesség, és
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nincs békesség!” (Jer 6,14) „Sebző
nyíl a nyelvük, álnokságot beszél;
szájával békességesen szól barátjához,
a szívében pedig lest hány.” (Jer 9,8)
Ez a képmutatás még rosszabb, mint a
békétlen állapot.
Háború van, nem békesség.
Könyörögjünk kitartóan a békességért!
A fegyver, a „nagyobb” fegyver nem
megoldás – most már az is láthatja, aki
eddig nem akarta: csak nagyobb világégést idéz elő.

Végül ismét az Úr Jézus szavait
idézem, Ő az egyetlen, aki olyan
békességet tud adni, ami Istennel is és
embertársainkkal is békességre segít:
„Békességet hagyok néktek; az én
békességemet adom néktek: nem úgy
adom én néktek, amint a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne
féljen!” (Jn 14,27)
Köszönjük; igen, erre van szükségünk
most is!
Herjeczki Géza

