
„Te azonban légy józan mindenben, 
a bajokat szenvedd el, végezd az 
evangélista munkáját, töltsd be 
szolgálatodat.” II. Tim, 4,5

Kedves testvéreim, kedves Evangé-
liumi Hírnök olvasók!

Szeretettel köszöntök mindenkit 
2023-ban! 

Habánok, újrakeresztelők, radikális 
reformerek, huteriták, újhitűek… Szá-
mos néven nevezték már hitelődeinket, 
az anabaptistákat, akik a reformáció 
harmadik ágának is mondható közös-
ségként megjelentek néhány évvel a 
Luther-i reformációt követően szerte 
Európában. Egyházunkban az elmúlt 
száz év kutatásai alapján 1523-tól tartjuk 
nyilván hitelődeink Kárpát-medencei 
megjelenését, ezért ez az év jubileumi év 
a számunkra, melynek „Baptista500” 
címet adtunk.  Mit ünneplünk ebben az  
évben? 

Ünnepeljük a Krisztus evangéliu-
mának az erejét! Hitelődeink életében 
– minden hiányosságuk és tévedésük 
ellenére – erőteljesen látható az Evan-
gélium megelevenítő ereje. A Szentírás 
olvasása és igazságainak hirdetése, az 
újjászületés megértése, a bemerítésben 
való engedelmesség példája egyértel-
műen mutatja, hogy elődeink milyen 
hűségesen igyekeztek követni Krisztust. 
Hálásak vagyunk példájukért és mind-
azért, amit tanulhatunk tőlük.  

Emlékezünk elődeink áldozatos 
hitére, a sok-sok mártírra. Az 
anabaptista misszió, bár egy sokszínű, 

szétágazóan folyó megújulási 
mozgalom volt, de egyben az egyik 
legüldözöttebb vallási közösség is 
Európában. Emlékezhetünk például 
a Luther korabeli Manz Félixre, aki 
Zürichben élt. Rövid idő adatott neki 
arra, hogy miután felismerte a hitvalló 
keresztség, a bemerítés igazságát, 
hirdethesse a meggyőződését. Elfogták, 
majd hite megtagadására akarták bírni, 
azonban ő meggyőződésében szilárd 
maradt. 1527. január 7-én délután 
kísérték a folyópartra, a halálos ítéletet 
végrehajtani. Ő énekelve, bizonyságot 
téve ment az úton, a piaci árusok, 
a halaskofák között. Ekkor is a JÓ 
Hírt hirdette, egészen haláláig. Az 
első anabaptista mártírunk ő, akit 
Zürichben vízbe fojtottak. Manz Félix 
után elsorolhatatlanul hosszú a hitükért 
szenvedők, a mártírok sora, akik a 
fennálló hatalmasságok üldözése, és a 
vallási türelmetlenség miatt szenvedtek. 
Mindennek eredményeként ez a 
mozgalom nem tudott megerősödni, és 
a középkori európai vallási történelem 
meghatározó közösségévé válni. 

Hálát adunk a megtartásért! Mind-
ezeket látva hálásak vagyunk Istennek, 
hogy mégis megerősített, megtartott 
bennünket az évszázadok viszontagsá-
gai között! Az anabaptista reformáció, 

A TARTALOMBÓL
English section - page 9.
Február 5. MABAVISZ vasárnap 
   szövetségi beszámolók, imatémák
A baptista500 - jubileumi évről
Igehirdetés a Házasság Hetéhez
Cserepka János életéből, 11. rész
Dr. Haraszti Sándor évforduló
Siess, az Úr haza vár! - kottás ének 

folytatás a 3. oldalon

2023.  a  Baptista500  évE !

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, 
Püsök Dániel elnökért és munkatár-
saiért. 

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

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

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

a MaBavisZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország)

Alelnökök: Pardi Félix (Erdély)  
Püsök Dániel (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

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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Sajnálom, hogy ez a számunk kicsit 
késve érkezik kedves olvasóinkhoz. 
Ám annak mégis örülök, hogy február 
első vasárnapja előtt legalább az 
internetre feltehetem a MABAVISZ 
napra készült szövetségi beszámolókat. 
A napot megtartó gyülekezetek az 
anyagot összeállító Durkó István és 
Hegedűs Ádám testvérektől egyenesen 
is megkapják ezt az összeállítást. A 
szórványban élők számára lapunkban 
évek óta (kezdettől) elérhetővé tesszük 
e beszámolókat. Bízunk benne, hogy 
ezzel is hozzájárulhatunk a nagy magyar 
baptista család önismerete erősödéséhez, 
formálódásához. Jó, ha minél jobban 
ismerjük egymást, hogy tárgyszerűen 
tudjunk imádkozni egymásért. 

Köszönöm Papp János testvér írását, 
melyben ismerteti a magyar baptista 
misszió Kárpát-medencei megjelenésé-
vel kapcsolatos ünnepi évet, melyet mi 
is figyelemmel fogunk kísérni. (szerk) 

MINI IFI DETROITBAN
Szeretettel hívunk minden fiatalt 

2023. február 18-19-én Detroitba, 
közös ifjúsági alkalomra. 

A hétvégén az ifjúsági óra mellett, 
közösségi délután, worship night, 

game night és  
közös istentisztelet is lesz.

Témánk: What is sin? (Justifiable?) 
Dicsőítés: Bambi Lake  

Worship Team
várunk, szeretettel!

*  *  *  *

ÉVKÖZI GyűLÉS 2023.
Szeretettel hívjuk és várjuk a 

Szövetségünkben vezetői szolgálatot 
betöltő testvéreinket  

és gyülekezeteink küldötteit  
a 2023. március 25-én tartandó 

Évközi Gyűlésre,  
amelyet ismét a Zoom segítségével 

fogunk megvalósítani.
Délelőtt 11-től  

(ET:11, CT:10, PT:8)
a végrehajtó Bizottság tanácskozik, 
majd rövid ebédszünetet követően, 
délután 2-től (ET:2, CT:1, PT:11)  

a Misszió- és Jótékonysági 
Bizottság gyűlésezik.

Készüljünk imádságos szívvel!

Az idei év mottója: 
sZEREtEtBE KapasZKODva!
A héten számtalan program kereté-

ben azt járjuk majd körül, hogy 
hogyan lehetünk egymás számára 
a nehézségekben a szeretetből, az 
összetartozásból, az egymás iránti 
bizalomból táplálkozó erőforrás. 
Hogyan működjünk együtt, hogyan 
értékeljük, hogy vagyunk egymásnak, 
és hogy hogyan tudunk a nehézségek 
idején is a szeretetbe kapaszkodva 
közösen fejlődni, közösen erőt meríteni 
a hétköznapok kihívásaihoz. 

Mi is a Házasság hete?
A házasság Isten csodálatos ajándé-

ka és gondoskodása az ember számára, 
amelyben a felek megtapasztalhatják a 
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az 
őszinte megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt, de nem tökéletes társon keresz-
tül. A házasságban egy férfi és egy nő 
saját elhatározásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, segítésére 
és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségtel-
jes, biztonságos és meghitt közösséget 
jelent számukra, és áldásul szolgál éle-
tük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles 
körű összefogásra törekszik, mely 
gyakorlati példamutatással, tudományos 
kutatások eredményeivel, bibliai és 
erkölcsi érvekkel támasztja alá a 
házasság örökkévaló értékét. Bátorít 
minden olyan helyi kezdeményezést, 
amely hidat épít az adott közösség 
környezetében élő házaspárok és 
családok felé, amely segíti életüket, 
boldogulásukat. Nyíltan beszél a 
házasság mindennapi valóságáról, 
örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik 
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a 
házasokat és házasulandókat, valamint 
a teljes helyreállás reményét ébren 
tartani azokban, akiknek a kapcsolata 
válságban van, illetve valamilyen ok 
miatt megszakadt.
   A Házasság Hete Szervezőbizottsága

A Házasság Hete magyarországi ren- 
dezvényei részben az interneten is követhe-
tők. Info:  www.hazassaghete.hu  oldalon.
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Új munkások a szolgálatban: 
Kiemelkedően sok gyülekezeti és in-

tézményi lelkipásztort, iskolalelkészt és 
intézményekben szolgáló lelki munkást 

állítottunk szolgálatba az elmúlt esz-
tendőben. Hálásak vagyunk Istennek, 
hogy az evangélium tanítását és hirde-
tését egyre többen végzik a ránk bízott 
embertársaink, fiatalok és idősek felé 
egyaránt. 

iMatéMÁK 
Idén ünnepeljük az anabaptisták 

magyarországi missziós fellépésének 
500-ik évfordulóját. Ez alkalomból 
számos programot szervezünk, ami-
nek kiemelkedő eseménye lesz a nov-
ember 19-i puskás arénában meg-
rendezésre kerülő evangélizáció, amit 
a Billy Graham Társasággal közösen 
szervezünk. Az este fő igehirdetője 
Will Graham, Billy Graham unokája 
lesz. Kérjük a testvéreket, hogy imád-
kozzanak, hogy ezen a rendezvényen  
minél többen átadják életüket Jézusnak. 

Jó néhány gyülekezetünk elérte azt a 
létszámot, ami arra készteti őket, hogy 
új, tágasabb imaházba költözzenek. 
Új ingatlan építése, vásárlása vagy bér-
lése ugyanakkor nagy kihívást jelent. 
Kérjük, hogy imádkozzanak a testvérek 
a legjobb megoldásért, az Úr vezetésé-

ért, hogy ezek a gyüleke-
zetek megtalálhassák új 
otthonukat.

Nemzetközi baptista 
missziós konferenciát 
szervezünk márciusban, 
Balatonszárszón. A nem-
zetközi rendezvény a Bap-
tista500 keretében valósul 
meg, melyre 13 kelet-kö-
zép-európai országból 

érkeznek baptista testvérek. Kérjük a 
testvéreket, hogy imádkozzanak a kon-
ferencia sikeréért, az egységért és Isten 
országának növekedéséért. 

                     folytatás a 6. oldalon

majd a modern kori baptista misszió 
nem csak nyomot hagyott a történelem-
ben, hanem a mában is hat. Jelen lehe-
tünk az egész világon, hirdethetjük az 
Evangéliumot és szolgálhatjuk a körü-
löttünk levő embereket! Viszontagságos 
történel-münk nem csak a fájdalmak és 
a veszteségek útja, hanem a megtartásé 
is! Isten velünk volt, és az Ő  áldása az, 
hogy mára a baptisták a protestáns vi-
lág meghatározó szereplőjévé válhattak. 
Méltó a mi urunk, hogy mindezért hálát 
adjunk neki, és dicsérjük az ő nevét!   

Kedves testvéreim! 
500 év után nekünk, az anabaptisták 

és a baptisták mai utódainak is arra kell 
törekednünk, hogy a Krisztusról szóló jó 
hírt, a bibliai meggyőződésünket józa-
nul, következetesen és bátran képvisel-
jük. Fel kell ismerni: a kísértő le akarja 
foglalni minden időnket, érdeklődésün-
ket, és azt akarja, hogy minden mással 
foglalkozzunk, csak a küldetésünkkel, a 
lényeggel nem! Nem arról van szó, hogy 
nem kellene látnunk, ismernünk és ér-
tenünk a világot, amiben élünk. Benne 
élünk a világban, de közben belegyö-
kereztünk az elmúlhatatlanba, és ez, 
pontosabban Ő a meghatározó, ahogy a 
Példabeszédek írja: „az igazak gyökere 
mozdíthatatlan.” (Péld. 12,3) Pál utolsó 
apostoli levelében megindítóan bátorítja 
és tanítgatja erre a lényeglátásra a fiatal 
Timóteust a fenti igében.  Az öreg Pál 
is foglalkozhatott volna az őt ért üldö-
zésekkel, az üldözőkkel, az akkori világ 
bajaival, az ügyeletes hírekkel. Krisz-
tustól azonban megtanulta, hogy mire, 
kire kell nézni, figyelni. Ezért hitelesen 
bátorítja lelki fiát, Timóteust a bajok el-
viselése közben is az evangélista szolgá-
lat tudatosságára és annak teljes betöl-
tésére. 

Ünnepeljünk! Emlékezzünk! Adjunk 
hálát! DE, mindeközben hirdessük, éljük 
Krisztust! Nézzünk előre is! Bizonyára 
2023-ban is érnek bajok, kihívások majd 
bennünket. Ezerszer döntenünk kell 
majd: mire, kire figyelünk? Mit részesí-
tünk előnyben? Krisztus-követésünkben 
haladunk-e előre? Betöltjük-e a nekünk 
szóló elhívást, a ránk szabott szolgála-
tot? Mindannyiunknak szól a bátorítás: 
légy józan, a bajokat viseld el, de mind-
eközben teljesen végezzük el a szolgá-
latunkat! 

Papp János elnök, 
MABAVISZ és MBE

MaGYaRORsZÁG 
Hálaadással, gyásszal, az örök élet 

reménységével emlékezünk szeretett 
testvéreinkre Kovács Géza bácsira és 
Szenczy Sándor testvé-
rünkre, akik a mennyei 
Atyához költöztek. 
Mindkettőjük munkás-
sága meghatározó mó-
don formálta a magyar 
baptisták közösségét, 
áldott és áldozatos éle-
tük példaként áll előt-
tünk. 

Ukrán menekült válság: 
Az ukrajnából érkező menekültek 

megsegítésében végeztünk szolgálatot, 
amiben gyülekezetek, a Baptista Sze-
retetszolgálat, a BÉTESZ és az egyház 
együttesen vállalt nagy feladatokat. 
Több mint 10.000 vendégéjszakát töl-
töttek a menekültek a baptista imahá-
zakban és intézményekben. Ezen felül 
számos más segítséget nyújtottunk szá-

mukra. Ehhez nagy segítséget kaptunk 
sok nem baptista embertársunktól is, 
akik adománnyal és önkéntes munkával 
szolgáltak. 

25 éves a Baptista szeretetszolgálat
A Baptista Szeretetszolgálat 2022-ben 

ünnepelte 25-ik születésnapját, a baptis-
ta szervezet széleskörű nemzetközi és 

hazai missziós és karitatív tevékenysé-
get végez. Hálával gondolunk a szere-
tetszolgálat több ezer munkatársára és 
azokra a tízezrekre, akik felé a világ 
bármely pontján akár csak egy palack 
vízzel is szolgálhattunk.

2023 a Baptista500  évE
folytatás az 1. oldalról

MaBavisZ vasárnap — Hálaadás és imatémák
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Közel két évtizede indult el Angliából 
az a kezdeményezés, amely valentin-
nap környékén, minden évben egy hétig, 
a házasság és a család fontosságára 
igyekszik irányítani a figyelmet. A 
házasság hetét – amelyhez nemzetközi 
szinten immár számos ismert közéleti 
személyiség csatlakozott, kifejezve 
elköteleződését a házasság és a család 
ügye iránt – napjainkban 4 kontinens 21 
országában ünneplik.

A Bibliában nagyon sok igevers 
található a házassággal kapcsolatban, 
ám nem mindenikben található meg 
a házasság szó, illetve a házasodni 
kifejezés. A következő 5 ige 
mindegyikében megtalálható, vagy 
egyik, vagy a másik kifejezés.

1. „Így szól a Seregek URa, Izráel Istene 
az egész fogoly néphez, amelyet fogságba 
vittek Jeruzsálemből Babilóniába: 
Építsetek házakat, és lakjatok bennük! 
Ültessetek kerteket, és egyétek azok 
gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek 
fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg 
fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! 
Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szapo-
rodjatok, és ne fogyjatok!” (Jer 29,4-6)

Az idézett igeszakasz egy részlet 
abból a levélből, amelyet Jeremiás 
próféta küldött a Babilóniába deportált 
foglyoknak. A levélből kiderül, hogy a 
fogság hosszú ideig fog tartani, ezért 
a deportáltaknak tartós babilóniai 
életre kell berendezkedniük: házat 
építeniük, házasságot kötniük, családot 
alapítaniuk. Jeremiás levelének üzenete 
korfordulók idején is időszerű. Isten mai 
népét is arra tanítja, hogy a jelenben élje 
meg hívőként életét. Megmenti a múlton 
való merengéstől is, ugyanakkor a jövő 
iránt is nyitottá teszi és késszé arra, 
hogy akár nem keresztyén környezetben 
is, felelősséggel végezze szolgálatát.

2. Erre így szóltak hozzá tanítványai: 
„Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, 
akkor nem jó megházasodni.” Ő azonban 
így válaszolt: „Nem mindenki képes el-
fogadni ezt a beszédet, csak az, akinek 
megadatott. Mert vannak nemzésre 
alkalmatlanok, akik így születtek, és 
vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket 
az emberek tettek ilyenekké, és vannak 
olyanok, akik önmagukat tették nemzésre 
alkalmatlanná, a mennyek országáért. Aki 
el tudja fogadni, fogadja el!” (Mt 19,10-12)

Nemcsak a farizeusokat érdekelte a 
házassági elválás kérdése, hanem a ma 
élők is felteszik a kérdést: Lehetséges-e 

az elválás a házasok számára? Jézus 
Krisztus világossá teszi válaszában: 
„Amit az Isten egybekötött, ember azt 
el ne válassza.” ugyanakkor felhívja a 
figyelmet a házasságtörés veszélyére. 
Érthető, ha a tanítványok erre úgy 
válaszolnak, hogy akkor jobb nem 
megházasodni. Megváltónk szavai 
azonban tisztázzák, hogy a házasság 
olyan életforma, amelyet csak Isten 
kezéből fogadhat el a hívő ember, és 
csak az élhet házasság nélkül, aki a 
nemi élettől megtartóztatja magát.

3. „A nem házasoknak és az özve-
gyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha 
úgy maradnak, mint én is. Ha azonban 
nem tudják magukat megtartóztatni, 
házasodjanak meg, mert jobb házasságban 
élni, mint égni.” (1Kor 7,8-9)

E két vers a nem házas férfiakhoz és 
az özvegyasszonyokhoz szól. Gondoha-
tunk arra, hogy a nem házas férfiakon 
Pál apostol özvegy férfiakat értett. Így 
itt azoknak ad tanácsot, akik egyszer 
házasok voltak, de házastársuk halála 
miatt most egyedül maradtak. Ha az 
özvegy nem tudna vágyain uralkodni, 
akkor lépjen újabb házasságra, mert ez 
jobb, mint „égni” a vágyak tüzében. 
A tanács mögött valójában Pál apostol 
értékrendje válik világossá: a legjobb: a 
vágyakon uralkodni képes egyedüllét, 
ezután jön a tisztességes házasság, végül 
a legrosszabb: a vágyak miatt kínlódó 
egyedüllét. A keresztyén ember etikai 
döntéseinek vezérelve mindig ez: Melyik 
számomra az Isten szerinti „jobb”?

4. „Ezek tiltják a házasságot és bizonyos 
ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért 
teremtett, hogy hálaadással éljenek velük 
a hívők és az igazság ismerői.” (1Tim 4,3)

A Biblia tanítása szerint, a házasság Isten 
ajándéka. Hisszük, hogy Isten minden 
ajándéka jó, és hálaadással élhetünk 
Isten ezen ajándékaival. Mindig vannak 
olyanok, akárcsak Pál apostol korában, 
akik olyan kegyességet hirdetnek, 
amely bizonyos dolgok magunktól való 
megvonása által valósul meg. Általában 
kiderül az ilyenféle kegyességről, hogy 
csupán látszatkegyesség, amely sokszor 
titkos bűnök megtűrését jelenti az egyén 
életében. A valódi kegyesség azonban 
Isten iránti hálaadásban nyilvánul meg 
Isten minden jó ajándékáért – így a 
házasságért is.

5. „Legyen megbecsült a házasság min-
denki előtt, és a házasélet legyen tiszta! 
A paráznákat és a házasságtörőket pedig 
ítéletével sújtja az Isten.” (Zsid 13,4)

valljuk, hogy a nemiség Isten ajándéka 
az ember számára. A Szentírás tanítása 
szerint azonban tudjuk, hogy a nemiséget 
csupán a házasság keretein belül élvezheti 
az ember. Ezért a keresztyén ember nemi 

ENGEDELMEsséG 

"Engedelmeskedjetek egymásnak 
Krisztus félelmében."  Ef 5,21

Hagyománnyá vált, hogy 
február második hetét a házasság 
hetének nevezték el. Keresztyén 
gyülekezetekben is ilyenkor több szó 
esik arról, hogy mit tanít a Szentírás a 
házassággal kapcsolatos kérdésekről. 
vizsgáljuk meg most mi is azt, hogy mi 
a Biblia tanítása arról, hogy 

mi a házasság, 
mi annak a célja, 
az eredete, és 
hogyan lehet mindvégig boldog egy 

házasság?
Azért fontos ezt újra és újra 

végiggondolnunk és a Szentírásnak erről 
szóló kijelentését komolyan vennünk, 
mert a társadalom alapsejtje a család. És 
amilyen a családok minősége, olyan lesz 
egy társadalom is. Ha  kevés jól működő 
házasság van, az egészséges házasságok 
helyett különböző deformációk 
terjednek el, és ha nem egészségesek 
a családok, akkor beteg lesz az egész 
társadalom is. Ennek vagyunk mi most 
szomorú tanúi.

Mi a házasság?
A Biblia tanítása szerint egy férfi 

és egy nő egész földi életükre kötött 
szövetsége. Mégpedig olyan szövetség, 
ami totális, az élet minden területére 
kiterjed. Ez a totális közösség 
kizárólagos is, mert kizár minden olyan 
harmadik személyt, aki megbontaná 
ennek a közösségnek a teljességét. A 
többnejűség, a válás és minden egyéb 
torzulás már az Isten ellen fellázadt, az 
Istentől elszakadt embernek a tette, a 
bűn rontása.

Mi a célja a házasságnak?
A Mózes 1. könyve 2. fejezetében 

felsorolja Isten nekünk, hogy mi célból 
teremtette a házasságot. Az a célja, 
hogy az ember ne legyen egyedül, 
hogy legyen olyan segítőtársa, akire 
mindig számíthat, hogy vele átéljék a 
teljes testi és lelki közösség örömét, 
és hogy utódokat hozzanak létre és 
neveljenek fel. Ez a négy együtt kell, 

élete is Isten Igéjének a tanítása alá kell 
tartozzon. Csakis az Isten teremtő akarata 
által adott rendben, a házasságon belül 
örvendezhet a házasélet örömeinek, sem 
házasság előtt, sem pedig házasságon 
kívül.

Horváth
  Ferenc

     HÁZassÁG
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Jézus Krisztus iránti őszinte tiszteletnek 
a jegyében.

Ez az első mondat mintegy bevezetése 
ennek a hosszú szakasznak, és ez 
nemcsak a házasságra utal. A hívők 
közösségét is jellemeznie kell annak, 
hogy engedelmeskednek egymásnak 
Krisztus félelmében. A Krisztus iránti 
tisztelet jegyében készek arra, és rá 
is nevelik magukat arra, hogy készek 
legyenek, hogy a másik személye, 
érdeke, java ugyanolyan fontos nekik, 
mint a maguké. Sőt adott esetben 
fontosabb. A másik iránti szeretet 
jegyében előnyt adnak a másiknak, 
vállalva esetleg ezért valami hátrányt, 
vagy áldozatot is.

A hívők közösségében ennek 
természetesnek kell lennie, hiszen 
mindannyian tudják, hogy Krisztus 
előlegezte nekik ezt a szeretetet és az 
áldozatot, és ők Krisztus iránt hálásak, 
azért szeretik egymást. 

Ezt követően azonban az 
asszonyoknak külön még egyszer a 
lelkükre köti Pál apostol: "az asszonyok 
engedelmeskedjenek férjüknek úgy, mint 
az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, 
ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, 
és Ő a test üdvözítője is. De amint az 
egyház engedelmeskedik Krisztusnak, 
úgy engedelmeskedjenek az asszonyok 
is a férjüknek mindenben." (Ef 5,22-24)

És mit tegyenek a férfiak? Nem 
úgy folytatódik, hogy a férfiak pedig 
parancsoljanak az asszonyoknak, hanem 
így olvastuk: "Ti férfiak! Úgy szeressétek 
feleségeteket, ahogyan Krisztus is 
szerette az egyházat, és önmagát adta 
érte..." (25.v) Ez a mindvégig boldog 
házasságnak a feltétele.

Mit jelent ez a fajta engedelmesség?
Erre a szóra a legtöbb emberben 

ellenállás ébred. A mai gondolkozástól 
távol áll mindenféle engedelmesség 
és tekintélytisztelet. Aki azonban érti, 
hogy miről szól ez az igeszakasz, és 
egyáltalán mit jelent ez a kifejezés a 
Szentírásban: engedelmeskedni, az 
tudja, hogy itt semmi olyan nincs, 
amitől félünk.

Tudniillik itt nem arról van szó, hogy 
a férfiak uralkodjanak a feleségükön; 
és egyáltalán ettől a fogalomtól és attól, 
amiről ez az igeszakasz szól, messze 
távol esik, sőt vele szemben áll mindaz, 
amit kizsákmányoláson, elnyomáson, 
kihasználáson, megvetésen, megalázá-
son értünk. Hiszen éppen Jézus volt az, 
aki akkor, amikor mind a zsidó, mind 
a görög világban megvetették, sokszor 
emberszámba sem vették a nőt, a gyereket 
és a szolgát, akkor Jézus ugyanolyan 
tisztelettel beszélt a nőkkel és a nőkről, 
mint a férfiakkal. Magához hívta a 
kisgyerekeket, akiket a tanítványok nem 
engedtek oda, mert minek, az még nem 
érthet semmit a törvényből. Önmagát 
pedig szolgának nevezte.

hogy megvalósuljon a házasságban. Ha 
ebből csak egy valósul meg egy emberi 
kapcsolatban, az a szó bibliai értelmében 
még nem házasság. (1Móz 2,18.24, 1,28).

Mi a házasság eredete?
Azt mondja a Biblia, hogy a házasságot 

Isten gondolta ki. Ő hívta létre, ezért 
mindenestől jó. Azt olvassuk a Mózes 1. 
könyve 1. részének a végén, hogy Isten, 
miután megteremtette a világot, még 
egyszer végigszemléli és megállapítja: 
Íme, minden igen jó. Éppen ezért a 
házasság nem helyettesíthető, pótolható 
semmi mással.

És mivel Isten jónak teremtette, ezért 
szeretném bátorítani azokat, akik még 
előtte vannak: ne féljetek házasságot 
kötni. Sok fiatalban feltámad sokféle 
félelem ezzel kapcsolatban, mert sok 
rossz példát látunk magunk körül. De 
ne felejtsük el, ez nem azt jelenti, hogy 
maga a dolog rossz, mert lehet azzal 
jól is élni. Ha látjuk, hogyan élnek 
emberek rosszul valamivel, bátorítson 
minket arra, hogy akkor mi helyesen, a 
rendeltetésének megfelelően használjuk.

van sok harmonikus, tartalmas, egész 
életen át boldog házasság is, csak ezekről 
nem lehet botránykrónikát írni, és ezért 
ritkán foglalkoznak vele a sajtóban, 
meg kevés könyv jelenik meg róluk. 
Természetesen az ilyen házasságokban 
ápolni kell azt, amiről eddig szó volt, 
aminek a Biblia tekinti a házasságot. 
Dolgozni kell érte, de lehetséges, hogy 
jó maradjon, sőt egyre jobb legyen.

Ne féljetek megkötni a házasságot. 
Nemcsak egy papír az, ahogy hányaveti 
módon szokták mondani. Sokkal 
többről van ott szó. Ha valaki Isten és 
emberek előtt nem szégyelli a társát, 
meri őt vállalni, és Istenben bízva (nem 
magában) ki meri jelenteni, hogy hozzá 
egész életében hűséges akar lenni, annak 
ereje van, az meggazdagítja kettőjük 
szövetségét. Mert aki el meri kötelezni 
magát valami mellett, az bátorságról 
tanúskodik, és ez egyben bátorrá is teszi 
az embert.

Mindvégig boldogan? 
Lehetséges-e az, hogy két ember 

úgy éljen házasságban, hogy évtizedek 
múlva is teljes őszinteséggel azt tudják 
mondani: én ma is örülök annak, hogy 
te lettél a párom? Hogyan lehetséges ez? 
Erről szól mai alapigénk.

Ez az ige sok mindent elmond a 
házassággal kapcsolatban, meg annak 
kapcsán Krisztus és a benne hívők 
közösségéről is. Ebből a szerteágazó 
gazdag gondolatanyagból egyet 
szeretnék kiemelni. Tulajdonképpen 
egyetlen szót, azt, amivel kezdődik 
ez a szakasz: engedelmeskedjetek. 
"Engedelmeskedjetek egymásnak 
Krisztus félelmében." Ez hogy Krisztus 
félelmében, azt jelenti, hogy az értünk 
meghalt és dicsőségesen feltámadott 

a Biblia nem ismer értékkülönbséget 
ember és ember között. Mi már nem 
érzékeljük, hogy milyen forradalmian új 
volt egy-egy ilyen kijelentése például Pál 
apostolnak, hogy a "Krisztusban nincs 
rabszolga és nincs rabszolgatartó." "Nincs 
férfi és nincs nő" - recsegett-ropogott egy-
egy ilyen mondat alatt a rabszolgatartó 
társadalom minden eresztéke. Pál nem 
uszított lázadásra, de belülről támadta 
meg azt az embertelen rendszert.

A Biblia tehát nem ismer értékkülönb-
séget, de hangsúlyozza azt, hogy isten 
más szerepet szánt a nemeknek, és 
a házasságon belül ez különösen is 
fontos. Az érték egyenlősége nem 
jelenti a szerepek azonosságát. Ahol 
ezt komolyan veszik, és ahol éppen 
ezért férj és feleség hivatása magaslatán 
áll, ott békesség van, elégedettség van, 
mindenki jól érzi magát.

Amikor pedig elkezdenek egymás 
ellen hadakozni, amikor felüti fejét a 
versengés, és ahelyett, hogy helytállna 
mindenki a maga helyén, akkor egyik 
baj a másikat követi.

Isten a férfinek elsősorban a 
gondoskodás és a vezetés felelősségét 
adta, és az asszony ebben segítőtársa. 
És ha valóban gondoskodik és helyesen 
vezet, akkor minden egészséges lelkű 
asszony szívesen és jól segíti őt ebben. 
Az Istentől kapott adottságaink is ezt 
teszik lehetővé. S ahol ez jól működik, 
ott áldás van az együttléten.

A férfi vezető szerepét Pál apostol a 
teremtésből eredezteti. Egyszerűen így 
és erre teremtette Isten a férfit. (1Kor 
11. rész) Nem egyik vagy másik kultúra 
sajátossága ez, hanem Isten teremtő 
gondolata. De az is Isten teremtői 
gondolata, hogy ez a vezetés soha nem 
válhat zsarnoksággá, hanem ennek a 
lényege mindig a gondoskodás.

Azért van itt az örökös párhuzam: 
amint a Krisztus. "A férfi feje a 
feleségének, ahogyan Krisztus is feje az 
egyháznak, és Ő a test üdvözítője is." Úgy 
feje az egyházának, hogy üdvözíti. Úgy 
vezeti, hogy megad neki mindent, amire 
szüksége van. Az a férfi helyes módon 
feje a házasságnak és a családnak, 
akinek eközben feje, irányítója maga 
Jézus Krisztus. Azért van olyan sok 
fejetlen házasság és család, mert a világ 
tele van fejetlen férfiakkal, akiknek 
semmi közük az élő Jézus Krisztushoz, 
akiknek nem az a szívük vágya, hogy 
engedelmeskedjenek Jézusnak, ezért 
nem tudják vezetni azokat, akiket Isten 
rájuk bízott. „Vezetni úgy tudok, ha 
Szentlelked vezet” - aki ezt felismeri és 
gyakorolja, aki így engedelmeskedik 
fölfelé, az tud helyesen uralkodni, de 
mindenképpen vezetni.

Cseri Kálmán prédikációja
Befejező részét 

a következő számban közöljük.
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2. Kérjük, imádkozzunk a gyüle-
kezetekért, a háború első fázisában a 
hívek menekülése miatt, szinte teljesen 
üresen maradtak, rövid idő elteltével 
a Jó Atya újabb és újabb lelkeket terel 
a gyülekezetekbe, olyanokat akik 
közöttünk élnek, viszont korábban pasz-
szívak voltak Isten iránt, azóta többen 
hitre jutottak. 

3. Továbbá, kérjük, imádkozzunk a 
szolgatársakért, többen hadkötelesek 
vagyunk, minket is veszélyeztet a 
sorkatonai hadviselés. Másrészt az 
elmúlt év során zsinórban, többszörösen 
megterhelt szolgálatok végzése, erőnk 
határait érte el, szervezetünk legyengült, 
gyakran megbetegszünk. Családjaink 
gyermekeink velünk együtt szolgálnak 
és viselik a terheket, hónapok óta 16-
20 órás áramkimaradás a tél és hideg 
ellenére napi szinten folyamatos. 

4. Könyörögjünk Ukrajnáért, kérjük 
az urat, vessen véget a háborúnak, 
oltalmazza a testvériséget és népünket, 
hadd tudjuk békében, magyar nyelven, 
szabadon nevelni gyermekeinket. Isten-
nek hasznos eszközei legyünk ezen a 
vidéken az ő dicsőségére. 

nyekért. Kérünk, imádkozzatok az 
egyedülálló nők felé történő szolgálat 
hatékonyságáért és az „imádkozó 
édesanyák” imacsoportok további 
kitartó, hőséges működéséért. 

Hálásak vagyunk az Úrnak a romák 
közötti misszióban tapasztalt előreha-
ladásért és áldásokért: a gyermekeknek 
szervezett oktatási programokért, az új 
munkatársakért, akiket felavathattunk 
a lelki munkára, az új imaházak 
építéséért és a bemerítésekért. Kérünk, 
imádkozzatok, hogy a roma gyülekezetek 
megerősödjenek, növekedjenek és 
egységesek maradjanak. 

Istennek adunk hálát, hogy elindult 
a nagykárolyi gyülekezetplántálás. 
Kérünk, imádkozzatok Oláh Elemérért 
és feleségéért Boglárkáért, hogy 
megerősödjenek missziós elhívásukban 
és az evangélium győztes úttörői 
lehessenek ebben a nagy, magyarlakta 
városban. 

A sok akadály ellenére is, hálásak 
vagyunk, hogy folytatódik a Cserepka 
János Oktatási Központ építése 
Szilágyballán, amely otthont ad majd 
a Szilágysági Baptista Missziókerület 
székhelyének és bibliaiskolájának. 
Kérünk, imádkozzatok, hogy 
Isten rendelje ki az építkezéshez 
szükséges anyagi fedezetet és adjon 
a munkálatokban jó előrehaladást az 
előttünk álló nyáron. 

Hálásak vagyunk a Szövetségünkben 
felavatott új munkatársakért, kérünk, 
imádkozzatok, hogy elhívásukhoz 
hőségesek maradjanak, és Istentől 
kapott bölcsességgel, a Lélek erejével, 
de alázattal pásztorolják a rájuk 

ERDéLY 
hálaadás és imakérés 

Április 1-én tisztújításra kerül sor 
Szövetségünkben. Hálásak vagyunk az 
Úrnak a leköszönő vezetőség áldozatos 
és hőséges szolgálatáét. Kérünk, imád-
kozzatok, hogy Isten akarata szerint 
történjen az új vezetőség megválasztása, 
hogy megmaradjon, sőt megerősödjön a 
Lélek egysége a békesség kötelékével az 
erdélyi magyar baptisták között. 

Hálásak vagyunk a nők közötti 
szép munkáért, amit a testvérnők 
végeznek a Nőszövetség keretén 
belül: az Eszter folyóiratért, a már 
betervezett konferenciákért és esemé-

KÁRpÁtaLJa 
A 2022. év tagadhatatlanul rövid 

életünk legmegrázóbb éve, a háború 
tragikus borzalma szemünk láttára 
történik. Rakétatámadások, bombázások, 
erőszak és halál elől menekülő emberek 
százezrei a térségünkön részben 
áthaladva, részben pedig itt menedéket 
találva. A helyi lakosok és baptista 
testvéreink egy része külföldön keresett 
menedéket a háború elől, és a hadköteles 
férfiak kötelező besorolása miatt. Gyü-
lekezeteink maroknyi csapata, akik 
vállalták a maradást, otthonaikba és az 
imaházakba tucatnyi menekülő embert 
fogadott be. Térségünkben jelenleg is 
ezrek vannak elszállásolva ideiglenes 
szállásokon és magán házakban. 

1. Hálásak vagyunk, mert Isten ke-
gyelméből, testvérekkel összefogva, 
a Kárpátaljai Baptista Jótékonysági 
Alapítvány szervezésében, támogató 
testvérek és szervezetek segítségével, 
mostanra közel 500.000 adag ételt 
osztottunk a menekülőknek és helyi 
árváknak, özvegyeknek és rászorulóknak. 
„Hozzatok vizet a szomjazónak, Témá 
földjének lakói, és adjatok kenyeret a 
menekülőknek! Mert fegyver elől me-
nekültek el, kivont kard elől, kifeszített íj 
elől és súlyos harcból.” Ézsaiás 21:14-15

MaBavisZ vasÁRNap
folytatás a 3. oldalról

Az asszonyvárosi roma imaház építése
Első istentisztelet Nagykárolyban
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kalmas lelkipásztort. (Novák József test-
vér az elöljáróság megbízása szerint to-
vábbra is ellátja az igei- és lelkigondozói 
szolgálatokat, valamint az adminisztra-
tív feladatokat. Felújították a lelkipász-
tori lakást.)

- a nyári szövetségi közgyűlésünkért, 
amit három év kimaradás után, ismét a 
Ráma táborban szeretnénk megtartani; 

- a Floridában történő misszió-ért, 
valamint Kulcsár Attila gyüleke-
zetplántáló lelkipásztorért és csa-
ládjáért; 

- a nyári ifjúsági- és gyermek-tábo-
rért, valamint az ezeknek otthont adó 
Ráma táborért; 

- fiataljaink nyárra tervezett erdélyi 
missziós útjáért! 

Képszöveg: Bemerítés Torontó, 
Kanadában és Venice, Floridában
Gyermektábor: Ráma, Kanadában, 

Ifjúsági találkozó: Detroitban.

ésZaK-aMERiKa 
Hálásak vagyunk: 

- szövetségünk nyolc magyar baptista 
gyülekezetéért, amelyek az észak-
amerikai és ausztráliai diaszpórában 
törekszenek betölteni az Úr Jézustól 
kapott küldetésüket; 

- a 115. éve megjelenő szövetségi 
lapunkért, mely összekötő kapocsként 
szolgál a fent említett gyülekezetek kö-
zött, valamint Herjeczki Géza szerkesz-
tő testvérért, aki több évtizede végzi ezt 

a fontos szolgálatot; 
- a 2022 szeptemberében megválasz-

tott szövetségi és alszövetségi tisztség-
viselőkért; 

- hogy az elmúlt évben is voltak 
gyülekezeteinkben megtérések, és há-
rom gyülekezetben alámerítésre is sor 
kerülhetett; 

- az aktív gyülekezetplántáló misszi-
ónkért Florida nyugati partján;

- hogy két év kimaradás után meg-
tarthattuk a korábban rendszeressé vált 
évenkénti két ifjúsági találkozónkat, és 
a nyári gyermek-táborunkat; 

- hogy a gyülekezeteink aktív és 
nyugalmazott lelkipásztorai két heti 
rendszerességgel találkoznak virtuálisan 
megrendezett összejöveteleken, segítve 
és erősítve egymást a lelki szolgálatuk 
elvégzésében; 

- hogy az új évet a legtöbb gyüleke-
zetünk imahéttel kezdhette, és több 
helyen bekapcsolódhattak az ökume-
nikus imahétbe is;

imádkozzatok velünk: 
- hogy gyülekezeteink legyenek élők, 

vonzók, befogadók azok számára, akik 
még nem ismerik az urat; - hogy a 
gyülekezeteinkhez tartozó gyermekek, 
fiatalok biblikus értékek szerint 
formálódjanak, és válasszanak életutat 
maguknak 

- hogy a hirdetett igére a hallgatók 
válaszoljanak megtéréssel, megújulás-
sal, komoly odaszánással Isten ügye 
mellett; 

- gyülekezeteink lelkipásztoraiért, 
lelki vezetőiért és az újonnan meg-
választott szövetségi és alszövetségi 
vezetőkért; 

- az Alhambrai Gyülekezetért, hogy 
találjanak Istentől elhívott, fel-készült, 
és az ottani lelki munka elvégzésére al-

vagy elsorvadó gyülekezetekkel levő 
magyarlakta falvak és városok.

bízott gyülekezeteket. Könyörögjetek 
további új munkásokért, hiszen még 

mindig vannak lelkipásztorok nélküli 
gyülekezetek és gyülekezetek nélküli, 

Cserepka János Oktatási Központ építése                                        Konferencia Ákoson roma szolgálóknak
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Kéréseink 
Égető kérdés gyülekezeteinkben az új 

fiatal szolgálók megtalálása, szolgálat-
ba állítása. Szeptemberben indult egy 
Misszióiskola Csantavéren, a Slavic 
Gospel Association támogatásával, 18 
diák részvételével. Hisszük, hogy ott 
vannak közöttük a jövő szolgálói. Imád-
kozzunk közösen, hogy az aratás Ura 
küldjön munkásokat az ő aratásába. 

Kérjük az Úr oltalmát az itt élő 
hívők életére, hogy legyünk hőségesek 
az ő követésében, legyünk bátor 
bizonyságtevői, és szorgalmasan, 
tűzzel a szívünkben munkálkodjunk 
az Úr szőlőskertjében. Szeretnénk jó 
sáfárok lenni. 

Kérjük, hogy Isten áldja meg a 
csantavéri Bibliamúzeumot, hogy 
elérje célkitűzéseit, hogy rámutasson 
Isten élő és maradandó szavára, hogy a 
látogatók megismerjék a Szentírást, ami 
milliók életét formálta már át, és érintse 
meg, formálja át az övékét is. 

Képszöveg: Házicsoport  
Bács-kossuthfalván / Missziós iskola /  

A csantavéri gyermektábor 

FELVIDÉK 
Hála okok: 
1. Hálásak vagyunk központi gyüle-

kezetünk befogadó szeretetéért, a 
békességért, melyben munkálkodhatunk. 
Örülünk a hitmélyítő konferenciának, 
evangelizációnak, melyet tarthattunk. 

Magányos hívők csatlakoztak gyüle-
kezetünkhöz, ketten is. vágyunk növe-
kedni, megújulni, tevékeny szeretettel 
szolgálni. 

2. Bár kevés kereső van, de eljönnek 
messzebbről is gyülekezetünkbe, s 
vágyják a látogatásunk, sok kérdésük 
van. Imádkozunk, hogy hitre jussanak, 
befogadják az Úr Jézust személyes 
Megváltójuknak s bemerítkezve a 
gyülekezetünkhöz tartozzanak. 

Imádkozzunk, hogy kezdhessünk 
házi közösséget Karván is. 

3. Dunaszerdahelyi gyülekezetveze-
tőnk hálás az Úrnak a rendszeres házi 
közösségekért. Imádkozunk, hogy több 
házi közösség alakuljon, s egy baptista 
imaház is. 

4. Nagy szükség van gyermekmun-
kásra, zenei szolgálattevőkre. Munka-
társakra! 

5. Szomorú számunkra, hogy a 
vegyes ajkú gyülekezetekben ki-
halnak a magyar baptisták és 
ezekben a gyülekezetekben nincs is 
igény már magyar nyelvű szolgálatra. 
Imádkozzunk ezért is.

Hitmélyítő konferencia és nyári 
ifjúsági találkozó Szentpéteren

A tagszövetségek beszámolóit
Durkó István Mabavisz főtitkár

gyűjtötte össze

vaJDasÁG 
IMATÉMÁK DÉLVIDÉKRŐL 
Az elmúlt év, sok szempontból, 

emberpróbáló volt térségünkben, és 
az egész világon. Különböző krízisek 
(gazdasági, energiai, erkölcsi, szellemi) 
nehezítették az itt élő emberek, testvérek 
életét. Óriási az elvándorlás szerbiából, 
a tavalyi népszámlálás szerint Szerbia 
lakossága az elmúlt tíz évben 10% 
csökkent, de a magyar lakosságnak a 
csökkenése még jelentősebb. Főként az 
idősebbek maradtak, ami hosszútávon 
fogja megmutatni a hatását. Szellemi 
állapota a térségnek eléggé sötét: azt 
tapasztalom, hogy túlzottan felerősödött 
a Mária kultusz de az okkultizmus is 
jelentősen visszahúzó tényező. Minden 
nehézség ellenére, az Úr ereje ugyanaz, 
mert Benne nincs változás, és az ő 
erejét tapasztaltuk meg az elmúlt évben, 
és erre az erőre számíthatunk ebben 
az évben is. Azt mondta az Úr Jézus: 
“Veletek leszek minden napon a világ 
végezetéig.” 

Hálaadás 
A nehézségek gyülekezeteink számára 

lehetőségeket biztosítanak a szolgálatra. 
Az elvándorlás miatt sok idős, segítségre 
szoruló maradt itthon. Hálásak vagyunk, 
hogy van aki szolgáljon, és van mit 
adnunk, megköszönve ezt a különböző 
támogatóknak. 

Hálásak vagyunk, hogy gyülekezete-
inkben minden alkalmat megtarthat-
tunk. Rendszeres istentiszteletek és 
bibliaórák vannak. Nyáron gyerek-
programokat tartottunk, a 
testvérnők közötti szolgálat 
is folyik. 

Hálásak vagyunk, hogy 
gyülekezetünk tagsága is 
stabil, nagy növekedésről 
nem tudunk beszámolni, de 
fogyásról sem. vannak akik 
bemerítésre készülnek, ér-
tük külön hálásak vagyunk. 
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NOtHiNG BUt tHE  
BLOOD OF JESUS

What can wash away my sin? 
Nothing but the blood of Jesus. 
What can make me whole again? 
Nothing but the blood of Jesus. 
Refrain:

O precious is the flow 
that makes me white as snow; 
no other fount I know; 
nothing but the blood of Jesus. 

For my pardon this I see: 
nothing but the blood of Jesus. 
For my cleansing this my plea: 
nothing but the blood of Jesus. Refr.
Nothing can for sin atone: 
nothing but the blood of Jesus. 
Naught of good that I have done: 
nothing but the blood of Jesus. Refr.
This is all my hope and peace: 
nothing but the blood of Jesus. 
This is all my righteousness: 
nothing but the blood of Jesus. Refr.
                         Robert Lowry 

the precious Blood of Christ!
by C.H. Spurgeon

Standing at the foot of the cross, we 
see his hands, and feet, and side, all 
distilling crimson streams of precious 
blood.

it is precious because of its "re-
deeming and atoning efficacy." By it the 
sins of Christ's people are atoned for; 
they are redeemed from under the law; 
they are reconciled to God, and made 
one with Him.

Christ's blood is also precious in its 
"cleansing power". It "cleanses from all 
sin." "Though your sins be as scarlet, 
they shall be white as snow." Through 
Jesus' blood there is not a spot left upon 
any believer, no wrinkle nor any such 
thing remains!

O precious blood, which makes us 
clean, removing the stains of abundant 
iniquity, and permitting us to stand 
accepted in the Beloved, notwithstanding 
the many ways in which we have rebelled 
against our God!

the blood of Christ is likewise 
precious in its "preserving power". We 
are safe from the destroying angel under 
the sprinkled blood. Remember it is 
God's seeing the blood which is the true 
reason for our being spared.

Here is comfort for us when the eye 
of faith is dim, for God's eye is still the 
same.

the blood of Christ is precious also 
in its "sanctifying influence". The same 

News from Ruth Wright
Dear Friends,
The year 2022 was a different kind of 

year for me, having a knee replacement 
which had a very long recovery period. 
It is now eight months later and I am able 
to participate in everything I did before. 
I am grateful to ALL who helped me 
through that time.

In September I started right up with 
helping in the ESL program at McLean 
Bible Church and continue to teach 
a Bible class to any interested ESL 
student. This year some of the same 
students are attending and other new 
ones have joined in. A couple from the 
Middle East have been attending for 
three years and keep wanting to learn 
more and more things which they say, 
“We never knew before.” The woman 
(“Mrs. R") shared how God provided 
a person (who she called an angel) in a 
grocery store who noticed that she was 
worried and anxious. Mrs. R had lost her 
iPhone and the "angel" stayed with her 
until someone from another store called 
to say they had her phone. Mrs. R was 
so aware this was not just a person but 
someone God sent to help her.

Another person from China is keenly 
interested in spiritual things and another 
ESL teacher will meet with her and her 
friend on a separate day. Pray for their 
salvation.

As I review how God continues to 
lead me, my focus is on long-term 
relationships. There are two women 
from the ME who I have known for 25 
years. They have come in and out of my 
life and it has been about two years since 

blood which justifies by taking away sin, 
does in its after-action, quicken the new 
nature and lead it onward to subdue sin 
and to follow out the commands of God.

There is no motive for holiness so 
great as that which streams from the 
veins of Jesus!

And precious, unspeakably pre-
cious, is this blood, because "it has an 
overcoming power". It is written, "They 
overcame through the blood of the 
Lamb." How could they do otherwise? 
He who fights with the precious blood 
of Jesus, fights with a weapon which 
cannot know defeat.

the blood of Jesus! sin dies at its 
presence, death ceases to be death, and 
heaven's gates are opened!

the blood of Jesus! we shall march 
on, conquering and to conquer, so long 
as we can trust its power!

I last saw them. Their sister had a severe 
stroke and they called and asked if they 
could come to my home to pray for 
her. As we spent time together, one of 
the women said - “you talk to God like 
you to talk to us. It is so beautiful. How 
do you do that?" So many questions to 
answer. They continued to come to pray 
several times, and then I asked if they 
would like to know more about Jesus and 
they said yes. I did not know they would 
say “yes” but it shows me that God is 
always at work behind the scenes. 
One of the two was campaigning for 
a town council position, so once again 
requested prayer and God did grant her 
a positive outcome. I am praying a Bible 
study will begin with them.

Another dear student from South 
Korea has moved on from ESL to study 
Integrative Health with a focus on 
Acupuncture. She is now in a 4-year 
program. We email often as she is so busy 
now. She is one who I was privileged to 
disciple for a year. In writing I always 
remind her to start her day with the 
Lord, no matter how busy she is.

God has placed so many people in 
my life. Seeds sown are now beginning 
to bud and bloom. Each one has needs 
that are different, but they all need the 
savior. Thank you for investing in the 
lives of people you have never met.

On my family side, my great niece has 
met the Lord and now she says all that I, 
along with her grandparents, have been 
sharing with her has come to light. For 
years she would say, "I know, I know" 
when really she didn't know. God is in 
the business of transforming people 
by His power. "Once I was blind but 
now I see" is my favorite Bible verse as I 
too was blind once.

I find on my journey through life that 
God is all that He says He is: faithful, 
showing loving kindness, a refuge, a 
rock, a fortress, my hiding place and a 
shelter in the time of storm. He welcomes 
me to hasten to His throne whenever I 
have a need. He blesses me every day 
and there is no one to compare to Him.

As for my church. I am now serving 
on the prayer team. at the welcome desk 
and am active in my Shepard group on 
Wednesday  night. All of this keeps me 
busy and I praise Him who enables me 
to keep going.

I will be visiting my family in North 
Carolina December 22-25. I am looking 
forward to seeing everyone once again, 
including my great, great niece who is 
now almost one year old.

May God's bounty be poured out on 
you, Ruth

             ruth_s_wright@yahoo.com
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nyelv felfrissítése hiányzott a magyar 
közösségekből. 

A református gyülekezetben a magyar 
nyelv használata tovább megmaradt. 
Apostol János volt a pásztoruk ottlétünk-
kor. Ádám Jenő bácsi, aki akkor 
látogatóban volt éppen náluk, tanította 
a szép, ősi zsoltárokat: »Mikoron Dávid 
nagy búsultában, baráti miatt volna, 
bánatban«. Nagyon kedves alka lom 
volt a velük való találkozás. Apostol 
Jánostól akkor kap tuk ajándékba a 
református lapok bekötött példányát, 
a Harangszót. Ebből kicsendült az 
emigrációs magyarság Isten és haza 
után megörökített sóvárgása. Ezt ma 
is szívesen ol vasom” – írja Margitka 
visszaemlékezésében. 

A tanulmányokat befejezve, sikeres 
vizsgát tett, és a tró pusi betegségek 
gyógyításáról egy brazil diplomával 
gyara podott. Butantán Intézetben 
örömmel gratuláltak neki: 

– Kedves Kolléganő! Gratulálok a 
férje akaraterejéhez, tu dásszomjához és 
kitartásához. Ezennel átadom Bolívia 
első kígyó specialistáját, kívánom, 
hogy sok sikert és örömöt élje nek át 
betegeik gyógyulását látva! 

Hazaindulás előtt felkeresték a 
Bolíviai Követséget, és a követ segítségét 
kérték, hogy szérumot importálhassanak 
kórházuk részére. A nagykövet, aki az 
államelnök öccse, na gyon szívélyes volt, 
segített hivatalossá tenni a dolgokat. 

Margitkát ismeretlenül – névtáblával 
várta Nagy István lelkipásztor, 
érkezésekor a repülőtéren. Most 
távozásukkor negyvennyolcan kísérték 
ki őket. Nagyon áldott testvéri kö-
zösséget, baráti találkozásokat, 
lélekemelő alkalmakat élhet tek át, 
ismereteik gyarapítása mellett. 

Öröm volt hazaérni. Tereza 
ápolónővérke, aki gyermeksé gétől sok 
kígyó-marta esetet látott, első kérésként 
mondta: – Pásztor! Ugye mindent 
megtanítasz, amit ott tanultál? 

És úgy lett, hogy az első többnapos 
képzés a nővéreknek szólt. Azután 
egyre több helyre hívták őket, iskolákba, 
egész ségügybe, katonasághoz. Jánosnak 
ekkor volt már egy ko moly készlete, 
nagy befőttes üvegekben, formalinban 
tartott kígyók, mérges pókok, bogarak 
sokszínű gyűjteménye. Tá volabbról 
orvosok is jöttek tapasztalatcserére. 

Egyik nap a cochabambai egyetem 
dékánja kereste Cse repka doktort. János 
vette fel a telefont, és közölte, hogy 
a doktornő nincs itthon. Azt mondja, 
ő a doktort keresi, aki a kígyómarás 
specialistája. János szerényen 
megjegyezte, hogy ő a doktornő sofőrje, 
de a kígyómarás ellátását ő kísérelte 

Tanulmányúton Brazíliában 
A kurzust a Trópusi Betegségek Inté-

zetének igazgatója, Dr. Lakas vezette, aki 
akkor Brazília egészségügyi minisztere 
volt. Minden dél-amerikai országnak volt 
állami alkalmazás ban dolgozó küldötte 
itt, s három személyt kértek fel elő adásra 
az egyetemen. Egyik Margitka volt. 
Vetítéses előadást tartott a horgos féreg 
kóros hatásáról és a megelőzés lehető-
ségeiről, tapasztalatai alapján. Lenyűgözte 
a hallgatóságot, az igazgatót is egyszerű, 
de nagyon gyakorlatias előadása. Amúgy 
is csodálatot váltott ki, hogy egy fiatal, 
csinos kana dai (észak-amerikai) hölgy, 
mit keres itt a világnak eme nyo morúságos 
féltekéjén. Egymás között Schweitzernek 
hívták. 

Margitkának az volt az elképzelése, 
hogy minél több is meretet elsajátítson 
a trópusi betegségekről, papírra, vizs-
gákra nincs szüksége. Közben János is 
megérkezett, s a Butantán (kizárólag a 
kígyómarással foglalkozó) Intézetnél tu-
dakozódott: hogyan tudna ismere teket 
szerezni e területen. Csalódottan távozott, 
mert csak alkalmanként tartanak egy-két 
napos képzést szervezett cso portoknak. 

Dr. Lakas megkérdezte Margitkát, 
hogy érzi magát itt az ő országukban. 
Azt válaszolta, hogy jól érzi magát, 
nagyon köz vetlen, kedves a brazil nép, 
kedvesek a kollégák is, mindennel 
meg van elégedve. Csak egy bánata 
van, a férje igen nagy lel kesedéssel és 
elszántsággal jött, hogy ismereteket 
szerezzen a kígyómarás rejtelmeiből, 
és úgy tűnik, hogy nincs rá lehetőség. A 
miniszter azonnal intézkedett, felvette 
a kapcsolatot a Bu tantán Intézettel, 
és a következő naptól János az intézet 
külön leges tanulója lett. Nyolc héten át a 
kígyók fajtáitól (ami több ezer) a vakcina 
előállításáig, mindent személyesen be-
mutattak, elmagyaráztak neki. Szíve-
sen foglalkoztak vele, mert látták az 
eltökéltségét, az akaratát, s a mindent 
elsajátítás vágyát. 

Hétvégeken gyülekezeteket látogattak  
Sao Paulóban. Akkor még létezett egy 
Magyar Baptista Gyülekezet, Nagy 
István lelkész vezetése alatt. Ez a 
gyülekezet eredetileg ma gyar nyelvű 
volt, de most már csak az idősek 
vasárnapi osz tályában beszélték a 
nyelvet, és a házi biblia és ima órákon. 
Szép nagy templom, és nagy portugálul 
beszélő gyülekezet volt. 

„Ottjártunkkor, a központi nagy 
gyülekezetnek három leány-gyülekezete 
volt. Brazíliába az 1920-as években volt 
nagyobb tömegű magyar bevándorlás. 
Azóta nem érkeztek újabb hullámokban 
úgy, mint Észak-Amerikába. Így a 

meg elsajátítani. Meghívást kaptak az 
egyetemre előadást tartani. János vitte a 
gyűjteményét, és a maga szerénységével 
úgy vezette be az előadást, hogy nálunk, 
magyaroknál van egy mondás: „Ha ló 
nincs, akkor jó a szamár is” – most én 
vagyok a ti szamaratok. 

Spanyolban is csattanósan jön ez ki, 
s mindjárt megnyerte a hallgatóságot. 
Több mint ötszáz diák, orvosok, 
egyetemi ta nárok előtt tartották az 
előadást. Nagy sikerük volt, János a kí-
gyók fajtáiról, jellemzőikről, a méreg 
hatásairól, és a védekezésről szólt. 
Margitka a szakmai részét, a toxikus 
hatás közömbösítését, a gyógyítás 
lehetőségeit tárta fel. Egy néhány 
oldalas nyomtatvány is készült, melyben 
ismertették az alap vető dolgokat, amit a 
kígyómarásról mindenkinek tudni kell. A 
klinika jól vizsgázott, egy későbbiekben 
megjelent szak könyvben, amit Santa 
Cruzban élő német származású 
professzor a kígyómérgezésekről írt, 
többször hivatkozik a Bethesda Klinika 
tapasztalataira. 

Egy svájci orvoscsoport, akik az 
általuk fenntartott és mű ködtetett 
gyermekkórházat jöttek ellenőrizni 
Cochabambába, látogatást tett náluk a 
Bethesda Klinikán. A kiállítás bemuta-
tása után, János előadásában mindig 
rátért a bűn okozta mér gezettségre. 
Az ember bukását előidéző, Évát 
megkísértő, valamint Isten helyreállító 
kegyelmét jelképező Mózes kígyó jára, 
és a végső megoldásra. Mindnyájan 
kígyó-marta esetek vagyunk, s 
ellenszérum nélkül halálos betegek. 
isten, Jézus Krisztusban felkínálja 
a megoldást. Az Ő Golgotán kifolyt 
vére az ellenszérum. aki ezt hittel 
elfogadja, az megmene kül. A csoportot 
vezető főorvos elérzékenyülve ölelte 
magá hoz Jánost, hogy neki Bolíviába 
kellett jönnie, hogy ezt megértse. 

Második turnusuk ötödik évének 
végéhez közeledve, János így ír: „Mi 
nagyon magunkon hordjuk a fáradt 
ember kimerültségének tüneteit. A 
trópusi klíma sehol sem gyerekjáték, 
itt különösen nem az. Csak az Úr tudja, 
hogy mérges boga rak, szúnyogok, 
legyek számtalan szúrása egy évtizeden 
át, mit oltott belénk. Pihenésre lenne 
szükségünk, és főképpen lelki légkörre, 
ahol regenerálódhatunk. A munka nem 
fogy, hanem egyre nő, és egyre több 
erőre lenne szükségünk. Bár az Úr 
naponta megújítja számunkra drága 
kegyelmét, azt is tudjuk, hogy amit erő 
hiányában mi nem tudunk elvégezni, 
neki hatalma van megtenni...”

 A könyv 184-188. oldala; folytatjuk

11.
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nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem 
viselkedik bántóan, nem keresi a maga 
hasznát, nem gerjed haragra...

Amikor a földbe esett búzaszem-
életünket elkezdi támadni a föld, azaz a 
világ, két dolgot tehetünk:

Zúgolódunk és emlegetjük a jogainkat, 
vagy pedig hagyjuk, hogy tegyék... mert 
tudjuk, hogy termés lesz belőle.

                            Lukács János

Halál, mely előhozza  
belőled az életet

Bizony, bizony, mondom néktek: 
ha a földbe vetett búzaszem nem hal 
meg, egymaga marad; de ha meghal, 
sokszoros termést hoz. János 12:24.

A búzaszemben ott van az élet ereje, 
amely viszont soha nem ismerhető meg, 
amíg nem hal meg a földben. 

A búzaszem három részből áll: külső 
burok; belső tápszövet (endospermium); 
csíra.

A csíra akkor aktiválódik, amikor 
a talaj megtöri a burkot és megpuhítja 
a tápszövetet. A csíra a tápszövet 
fehérjéből meríti az erőt a növekedéshez. 
A csíra célja, hogy növénnyé növekedve 
végül termést hozzon;  30, 60 illetve 100 
annyit.

Az Úr Jézus a közelgő kereszthaláláról 
beszél és arról, hogy ennek a teljes 
elhalásnak sok gyümölcse lesz. Ha ez 
nem történne meg, a búzaszem egymaga 
maradna.

A búzaszem törvénye egyben Isten 
módszere, amelytől gyakran menekülünk. 
Pedig csak az óemberünk összetöretése 
és folyamatos elhalása enged szabad utat 
a bennünk Isten által elhelyezett életnek.

A hústest elhalása, ahogy Pál 
apostol nevezi, a testi kívánságaink, a 
büszkeségünk, az akaratosságunk, az 
egónk puhítása által válik a bennünk 
felfakadó élet táplálékává. Hogyan?

Megbántanak, elutasítanak, megaláz-
nak, veszteség ér, anyagi csőd, betegség, 
stb. Ez ellen lehet harcolni vagy el lehet 
fogadni, engedni, hogy történjen, tudva, 
hogy Isten kezén át jönnek ezek a dolgok 
az életedbe.

Látnunk kell, hogy az elhalás folya-
matát Jézus nem önmagának okozta. 
Minket sem erre hív az ige. Emberek és 
körülmények okozták Jézus halálát, és ő 
engedte, hogy ez történjen vele.

Ézsaiás próféta mondja a Messiásról: 
Hagytam, hogy verjék a hátamat, és 
tépjék a szakállamat. Arcomat nem 
takartam el a gyalázkodás és köpdösés 
elől. (Ézs 50:6)

A halál, amely előhozza az életet, az 
óember meghalása. Csak így törhet utat 
magának Krisztus élete bennünk és 
általunk mások felé. Csak így jelenhet meg 
a szeretet, amely nem rója fel a gonoszt, 
hanem türelmes, jóságos, nem irigykedik, 

GERstNER 
KÁROLY 

1940 - 2022

1940. január 
19-én született Vá-
cott, Gerstner Ká-
roly és Neuschel 
Katalin első gyer-
mekeként. Édesapja pék volt, szinte 
mindenki ismerte őt a városban. Később 
még két lánytestvére született, Erzsébet 
és Katalin.

Szülei hitben nevelték már kiskora 
óta. Kezdetben a Wesselényi utcai 
gyülekezetbe jártak, ahol német nyelvű 
istentisztelet volt. Később Vácon néhány 
testvérrel együtt összejöveteleket tartot-
tak az otthonukban. Innen indult a váci 
baptista gyülekezet 1959-ben, ami az első 
öt évben a Gerstner szülők otthonában 
jött össze. Isten iránti elkötelezettségét, 
megtérését 1960. július 10-én pecsételte 
meg bemerítéssel. 

1963-ban gépészmérnöki diplomát 
szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
majd a hajógyárban dolgozott 1989-ig. A 
kommunizmus összeomlása után a hajó-
gyár becsukott, munkája megszűnt. Né-
hány évig matematikát és fizikát tanított.

1967. május 20-án örök hűséget 
fogadtak Czmorek Margittal, akivel 55 
éves házassági évfordulót ünnepeltek 
ebben az évben. Isten gazdagon megál-
dotta őket gyermekekkel és unokákkal. 
Két gyermekük, Andrea és Kornél az 
uSA-ban élnek családjaikkal. Andrea férje 
Steve, gyermekeik: Mikayla és Nathan. 
Kornél felesége Réka, gyermekeik: 
Sámuel, Jonatán, Dániel és Lilien. 

26 éves korától aktívan részt vett a 
Váci Baptista Gyülekezet vezetőségében, 
majd később gyülekezetvezetőként 
szolgált egészen 1998-ig. 1998-ban New 
York-ba költözött a feleségével, ahol 
az ottani Magyar Baptista Gyüleke-
zetben szolgált még tíz évig, mint 
gyülekezetvezető és pénztáros. Ez idő 
alatt megismertek néhány amerikai 
magyar gyülekezetet, az ottani testvéri-
séget. 2009-ben költöztek vissza Vácra. 

Az utolsó három évben sajnos egészsé-
ge nagyon leromlott. vesebetegsége 
miatt nagyon legyengült, és már ereje 
egyre jobban fogyott, végül, szeptember 
18-án, teste feladta a harcot. Lelkében 
mindig erős maradt, énekelt, imádkozott 
még élete utolsó napjaiban is.

Hálásak vagyunk Istennek a lelki 
örökségért amit példamutató életével, 
Istenbe vetett erős hitével hagyott ránk.

                Margit, Andrea és Kornél 

Haraszti sándor:

 NE DOBJ KövEt…

Ítélni könnyű… Megérteni
próbáld a lélek tenger titkát.
Ne prédikálj, te vélt erényes,
ne emlegess te jellemsziklát,
ki azt sem tudod, mit jelent:
bűnbánattal a mélybe’ lent
melletvervén meakulpázni,
magad őszintén megalázni,
bízván erősen, hogy soha
többé nem visz a mostoha
élet kényszere bűnesetbe…

Mit tudod te, hogy mi az Élet,
ki gyáva voltál merni egyszer…
Nem rója Isten érdemül fel,
hogy nagy titokban, csendben éled
bűnt sóvárgó életed le.
Elfonnyadsz, várván végre merni,
miként a többi: bűnbeesni.
És közben ébren azt lesed,
botránkozni, hogy min lehet.

Követ ragadsz, szirteket tördelsz,
végítéletet emlegetsz…
Karod ereszd le, szállj magadba,
vajon belül milyen lehetsz,
te erénycsősz, gyáva, senki ember?
osonj el csendben, mást mit tehetsz?
Ítélni könnyű… Megérteni
próbáld a lélek tenger titkát.
Vagy ennek híján, te vélt erényes:
görgess magadra szirtet, sziklát.

Ne dobj követ a bűnösökre,
akiknek Krisztus megbocsátott.
Kárhoztatástok visszahullik,
farizeusok, tireátok.

 25 évvel ezelőtt halt meg dr. 
Haraszti sándor orvos, lelkipász-
tor, az Észak-Amerikai Magyar 
Baptista Szövetség tiszteletbeli 
elnöke. Az itteni magyar baptista 
misszió fáradhatatlan munkása. 
  Ezúttal ezzel a versével emléke-
zünk rá. (szerk)
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Úgy tekintsen minket minden 
ember, mint Krisztus szolgáit és Isten 
titkainak sáfárait. Márpedig a sáfá-
roktól elsősorban azt követelik, hogy 

mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. 
1Kor 4,1-2

Az Úr apostolai által kinyilatkoztatott 
“titkok” sáfárai vagyunk mi is, ha 
a lefektetett alapokra, példájukat és 
tanításukat követve építünk. Törek/
szünk hűséggel elvégezni a ránk bízott 
feladatokat, mert az Úrnak felelünk 
ezért. A gyülekezeti közösség, aminek 
az életében így veszünk részt, Krisztus 
életadó szeretetéről tanúskodik a 
világban.

Az apostolok ihletett Kijelentést 
hagytak ránk, csakúgy, mint az 
ószövetségi igék sáfárai, a próféták 
és a szentírók (2Tim 3,16-17). “Isten 
titkainak a sáfárai” voltak, akik az 
Úr szavával szolgálnak mindmáig. 
Így lett az ige lelki kenyerünk, amivel 
táplálkozunk. Ettől nem térhetünk el; az 
igéhez való ragaszkodásban nyilvánul 
meg velünk beszélő urunk iránti 
hűségünk. Ha megmásítjuk, vagy bármi 
mást hasonlóan fontosnak láttatunk, 
akkor hűtlenekké váltunk Hozzá. Az 
Úrhoz való hűség a gyülekezeti elöljáró 
első ismérve.

Szükséges ragaszkodunk Hozzá, mert 
olykor úgy tűnhet, hogy könnyebb és 
népszerűbb lenne mást tenni. Hűek 
vagyunk Hozzá, amíg Őt szeretjük a 
legjobban – a teljes valónkkal, ahogyan 
az Úr Jézus is tanította tanítványait: 
“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből 
és teljes elmédből…” (Luk 10,27). 
Ennek a minden megváltottat jellemző 
szeretetnek felismerhetőnek kell lennie 
az elöljárón (1Tim 4,12).

A szolgálatban való hűség az arra 
való felkészülésben, a konkrét felada-
tok ellátásában és mindezek kitartó 
folytatásában mutatkozik meg. Minden 
a gyülekezetért végzett és a közösséget 
építő szolgálatnak vannak a nyilvános-
ság előtt nem ismert részei. Ilyen a fel-
készülés, a készségességre és az alázatra 
való belső ügyelés. Némelyik szolgá-
lathoz a megfelelő karakter és lelkiség 
mellett szükségesek konkrét ismeretek 
is, mint a szaktudás. 

A közösségi élet kihívásai, a sokféle 
háttér, elvárás és meglátás, bűneink, de 
még az erényeink is mind jelen vannak 
valamiféleképpen abban a “közegben”, 
amiben az Úrhoz és a szolgálatához hű-
séges gyülekezeti elöljáró sajátos hatását 
kifejti. A helyi gyülekezet igehirdetői, 
a szolgáló testületek vezetői, a lelki se-
gítők, az éneklés vezetői, a gazdasági 
ügyek intézői, az összejöveteli helyekért 
felelős vezetők és sorolhatnám még a 
gyülekezetenként is más és más feladat-
köröket, mind egy célt szolgálnak. 

   Siess az Úr haza vár /Plenty Of Room In The Family

 Gye-re  mert rád       vár   a     Pász   -    tor, ___              si - ess mert vár        rád  a     nyáj. ___

  A-tyánk-nak  asz   -    ta  -  la          te - rít  - ve    áll, ___           jöjj mert  az   Úr          ha - za    vár. ___

1.   Nézd                   te   -   rít   -   ve       áll                már     az      asz         -           tal,  ____                           a
2.   Jöjj                     si    -  ess       mert    vár               rád      e       haj         -           lék, ____                            itt
3.   Jöjj                     rakd   le         ha        fá        -       raszt   sok    ter          -          hed, ____                           mert

    va -  cso  - ra     im             ké -  szen  áll.  ____                    Ó            si  -  ess,   hogy   el               ne    késs
    vár   rád     e      gyü     -     le   -  ke    zet. ____                     Ha          ne  - héz    a        fáj        -    da  - lom
    hor - doz - ni    csak           Ő       se   - git. ____                    Itt            é   -  lő     vi   -  zet              i   -  szol

  U  -  rad     már    jön      -       ni          kész,     si   -  ess     az      Úr             ha   -   za    vár. ____
  kö -  tö   -  zünk   sok             se      -    bet,      sze  -  ret -  ni      csak          így       le  -  het. ____
  jöjj  hogy - ha      szom   -      ja      -    zol,      bol  -  dog   ki      eb      -      ből      me  -  rít. ____
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vÁRtUK...
vártuk az urat,

"jobban, mint őrök a reggelt." *
Advent, karácsony,

ünnepünk szépen eltelt.
Mit hoz az új év,

ember senki se tudja.
Nincs más hátra, mint
várván várni az Úrra.

              * Zsoltárok 130:6
                Szilágyi József

A gyülekezet az Úr népe, megváltott 
lelkek közössége, akik a Főpásztor, 
Jézus Krisztus gondoskodását a helyi 
szolgálók hűségében is élvezik. 

„Sáfár” szavunk bajor-osztrák jöve-
vényszó: schaffer -  uradalmi intéző, 
gazdatiszt, felügyelő a jelentése. Vagyis, 
olyan tisztség, aminek rangot Gazdánk 
nagysága ad, és aminek hűséges ellátá-
sával Neki tartozunk.

Könyörögjünk és adjunk hálát hűsé-
ges gyülekezeti elöljáróinkért!

                              Novák József
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