
Agrippa király és Fesztusz helytartó 
előtt. Ennek egy részlete a kijelölt igénk.

Hadd kezdjük ott, hogy ez az ige 
Pál apostol megtéréséről szól. Pál 
apostol nem csak találkozott Jézussal, 
hanem föl is ismerte, hogy kicsoda 
Ő, és ennek következménye volt az 
egész életére nézve, mégpedig az, 
hogy Jézus Krisztus lett számára az 
első. Rengeteg ember találkozik Jézus 
Krisztussal. Találkozik vele, amikor lát 
egy templomot, egy útszéli keresztet, 
találkozik, amikor bejön egy templomba, 
amikor kap egy röplapot, amely Krisztus 
dolgairól beszél, találkozik Jézussal, 
amikor meglát valakinek a kezében egy 
Bibliát, találkozik vele, amikor egy hívő 
embert lát. De ez a találkozás csak 
akkor lesz megtéréssé, ha valaki ebben 
a találkozásban fölismeri Jézust. 
Meghallja az Ő hívását, az Ő kezébe adja 
az életét, és elkezd engedelmeskedni az 
Úrnak. Sok ember van, aki találkozott 
az Úrral, de nem ismerte föl, hogy ki 
előtt áll: a legnagyobb Úr, a Győztes, 
a Megmentő, a Szabadító előtt, akivel 
ő is új életet kezdhetne. Köztünk és 
hazánkban minden ember találkozott 
Jézus Krisztussal, és az a szomorú, a 
döbbenetes, hogy sokan nem ismerték 
fel, hogy kicsoda Ő. 

A megtérés tehát az, hogy találkozom 
Istennel, fölismerem Őt mint Urat, 
belátom, hogy tévúton vagyok, és 
odaszánom magamat bűnbánattal, 
hogy mostantól a Te utadon akarok 
járni, és Te leszel az első az én 
életemben. Pál apostol így találkozott 
a Megváltóval. Az a világosság, amit a 
damaszkuszi úton látott, számára belső 
világossággá is vált, mert az Úrral 
találkozott, az Úr szólította meg, és ő 
engedelmes volt az Úrnak.

A fogoly Pál apostol kérdésekre és 
vádakra válaszolva mondja el, hogyan 
lett a Krisztus követője. Arról beszél, 
hogy az Úr Jézussal találkozott, és ez 

a találkozás legyőzte és meggyőzte 
őt. Mert ha Jézus él, akkor minden 
másképpen van. Ezen fordul meg a 
mi életünk, hogy megértjük-e, hogy 
Jézussal való találkozásunk után 
mindennek másképp kell lennie, 
vagy minden marad a régiben. A 
damaszkuszi út arról szól, hogy én 
Jézussal találkozom, és azért változik 
meg az életem, mert neki adom, az 
Ő kezébe adom, hogy vezessen, és Ő 
legyen velem mindenben.

Hogyan győzte meg, és hogyan győzte 
le az apostolt az Úr Jézus Krisztus?
Először is azt látjuk: az, hogy fölis-

merte Jézust, legyőzte a régi hitét. 
Hangzik az Úr Jézus Krisztus szava: "én 
vagyok Jézus". Pál eddig csak közvetve 
hallott az Úr Jézus Krisztusról, most ő 
maga tapasztalja meg, hogy Jézus él, 
jelen van, és megszólítja őt. Ki kellett 
lépnie a régi hitéből, ami nagyon nehéz. 
Mert minden embernek van hite, és ez 
lehet régi hit vagy új hit. Nemcsak az a 
régi hit, amikor valaki babonákban hisz, 
vagy a keresztyén hite babonás hit, vagy 
pogány valláshoz tartozik. Az is régi hit 
volt, amelyből Pál apostol jött: közvetve 
hitt, azért, mert valaki más hitt, és őrá 
figyelt, azért, mert ebbe belenőtt. A 
régi hit az, amikor nem közvetlen, 
személyes hitem van, hanem valakiért 
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  The Pattons' Ministry in Budapest/  
  Eniko Mátrai-Jeager+ (1953-2021)
Imádkozzunk békéért Ukrajnában!
Gyülekezeti beszámoló: Detroit
Akik elmentek: Sinn Rudolf, 
  Krasznai Béla, Burzuk János
Új könyv Cserepka Jánosékról

folytatás a 3. oldalon

KrIszTUs legyŐzöTTJe – ApCsel 26,1.9-20.
Pál apostol, kora egyik leghíresebb 

és legnagyobb rabbija, és Krisztus 
ellensége, a damaszkuszi úton megtért, 
átadta az életét, az élete vezetését az 
Úrnak. Vád alá helyezték a zsidók, 
amiért eltért a régi hittől; hisz a 
feltámadásban, fölforgatja a vallást, 
elmegy a pogányokhoz. Elfogják őt, és 
mielőtt elítélnék, védőbeszédet mondhat 
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“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
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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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Március 15-e az 1848-as forradalom 
emléknapja. A 12 pont címe tulaj-
donképpen ez volt: „Mit kiván a magyar 
nemzet.” Alcíme pedig: „Legyen béke, 
szabadság és egyetértés.” 

Ez az én kívánságom is (bizonyára 
veletek együtt), így a szomszéd-
ságunkban véressé vált február végén: 
legyen béke, szabadság és egyetértés. 
Nem is kívánság ez, hanem imádság 
milliók szívében és ajkán. Ukrajnában 
és környékén, sőt a kicsire zsugorodott 
föld egész kerekségén!

Mást terveztem írni ebbe a rovatba, de 
mielőtt a nyomdába küldeném a lapot, 
az egész világot érintő (bennünket, 
magyarokat egészen közelről), február 
végi eseményekből említek meg 
néhányat. Nem az agresszióról kívánom 
szólni - megteszik azt a politikai elemzők; 
véleménye pedig mindenkinek van. 

Az utóbbi 4 nap során ilyenek 
fogalmazódtak meg bennem:

„Fogtok hallani háborúkról... ne 
rémüljetek meg... ez még nem a vég.” 
(Mt 24,4) Minden okunk megvan a 
rémületre, különösen azoknak, akik 
Ukrajnában és környékén élnek; 
de a mai fegyverek képességének 
ismeretében mindannyiunknak is. 
Ha mégsem rémülünk meg, az csak a 
hitünk következménye – félni azonban 
félünk így is, és békéért imádkozunk, s 
reméljük, hogy nem az utolsó háborús 
konfliktus ez. 

„Jövevény voltam, és befogadtatok.” 
(Mt 25,35) Máris több százezer menekülő 
hagyta el Ukrajnát, Magyarország felé het-
venezren. Az imádságon túl segíthetünk 
is nekik. A Baptista Szeretetszolgálat – és 
még jó néhány hasonló szervezet folyama-
tosan végzi életmentő, reménységet ébresz-
tő, segítő szolgálatát a határátkelő állomá-
sokon, s országszerte. A távolság miatt mi 
anyagiakkal segíthetünk a rászorultaknak. 
Szövetségünk gyülekezetei is bekapcso-
lódnak ebbe a szolgálatba. Segíteni kész 
olvasóink vegyék fel a kapcsolatot a legkö-
zelebbi lelkipásztorral. 

2022. május 27-29. 
IFJúságI TAlálKOzó 

CHICAgóBAN
szereTeTTel VárUNK!

ÉVKözI gyŰlÉs 2022.
A Végrehajtó Bizottság és a 

Missziós és Jótékonysági Bizottság
internetes értekezletére az idén

március 12-én kerül sor.

Pandémia. Arra gondoltam, milyen 
kegyelem az, hogy a pandémia már 
múlóban van, amikor erre a nagy 
menekült áradatra sor kerül – egyébként 
sokkal nehezebb lenne befogadni az 
otthonokba az idegeneket, talán még a 
rokonokat is! 

Facebook. A tájékozódás egyre 
nehezebbé válik mai, egyre megosz-
tottabbá váló világunkban. A „sajtó-
szabadság” (12 pont) odáig jutott, 
hogy egymásnak teljesen ellentmondó 
híradások jelennek meg a különböző 
médiákban ugyanarról az eseményről, 
s tömegek követik az egyik szélsőséget 
éppen úgy, mint a másikat. Barátaink 
fB bejegyzései, helyszíni tudósításai 
segítenek.

Kísérjük imádságos figyelemmel a 
kárpátaljai magyar gyülekezetek és az 
ott szolgáló lelkipásztorok sorsát! A 
Kárpátaljai Magyar Baptisták Forumán 
most talált bejegyzéssel folytatom, s 
fejezem be e rovatot. Köszönöm ezeket 
a sorokat! Kísérjétek figyelemmel be-
jegyzéseiket. Remélem, mire e lap az 
olvasó kezébe kerül, már múlt időben 
beszélhetünk e háborúról. (szerk)

Kárpátaljai Magyar Baptisták Fóruma
"Ma úrvacsoráztunk a gyülekeze-

tekben. Nem tudjuk mi lesz egy hét 
múlva. Nem tudjuk hol leszünk és lesz-e 
mindaz, ami most van. De tudjuk, hogy 
mi és miért történt a Golgotán. Valami 
különlegeset éltünk át, ahogy a végén 
körbe álltunk, egymás kezét megfogtuk 
és együtt mondtuk: 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a 
te országod; legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! 
Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

Az Úr Jézus pedig ezt súgta a 
szívünkbe: "Biztosak lehettek benne, 
hogy állandóan veletek leszek. Igen, 
veletek maradok minden nap a korszak 
végéig!" 
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és hogy bűneik bocsánatát elnyerhessék. 
Hogy elmondjuk, hogy van valaki, aki 
nem úgy bánik velük, mint mi Ővele, 
hogy ezt a valakit megszeressék, és 
hozzá forduljanak abban a reményben, 
hogy "nekem is van még egy esélyem". 
Ad az Isten esélyt, hogy én is változzak 
és előre juthassak.

Eddig tart az igénk, de nézzük egy 
kicsit tovább, a 30. versig! Ott vannak Pál 
apostol kihallgatói, Fesztusz helytartó 
és Agrippa király. Pál elmondja a 
bizonyságtételét, mire fesztusz legyint 
egyet, és azt mondja: bolond vagy te, 
Pál. Agrippa király pedig azt mondja: 
még a végén majd ráveszel, hogy én 
is keresztyénné legyek. És ezek után 
kimennek a teremből. 

A Krisztussal való találkozás 
önmagában kevés. Az a kérdés, hogyan 
válaszolok a szavára: bolondságnak 
tartom, legyintek rá, vagy elfogadom 
azt. Ez a fontos: hogy amikor itt 
van előttem Isten világossága, akár 
életemben először, hogy megtérhessek, 
akár életemben sokadszor, hogy 
megmutassa, merre haladjak, mi a 
bűn, amit elhagyjak, és mit tegyek, 
akkor én ne elmenjek, hanem addig ott 
maradjak az Ő színe előtt, amíg el nem 
végzi bennem a maga munkáját. Addig 
keressem az Urat, és addig tusakodjak 
válaszért, amíg a kérdéseimre választ 
nem ad, és csak azután menjek tovább – 
hogy a találkozásból világosság és áldott 
új élet kezdése, és aki már hívő, annak a 
folytatása keletkezhessen. 

Krisztusért járva követségben 
Széll Bulcsú evangélikus lelkész 

igehirdetései, 80-83. o.

vagy valamiért hiszek: megtanultam, 
megértettem, hogy ez a tanítás a legjobb, 
vagy láttam, hogy a hívők életében - 
bárcsak így lenne! - több a szeretet és 
jóság, és úgy gondoltam, hogy ehhez 
kellene tartozni. Mennek a többiek, 
megy a család, hívtak emberek, megyek 
én is. Igazi hite akkor lesz Pálnak, 
amikor személyesen találkozik 
Jézussal, és válaszol a hívására.

Azok, akik még nem találkoztak 
személyesen Krisztussal, nem tudták 
megérteni és fölfogni, mit jelent az, 
hogy ő Jézusról mint élő Úrról, Jézusról 
mint feltámadottról, Jézusról, mint aki a 
bűneink bocsánatát adja, Jézusról, mint 
akiben eldől, hogy hova jutunk - hogy 
Őróla beszél, és Őt követi. Üldözték 
őt, mert ez érthetetlen volt számukra. 
Ezért mondja el, hogy hogyan győzte 
le őt az Úr: hogy ő is a régi hitben volt, 
ő is mások hitéből, dogmatizmusából 
élte az életét, de egyszer személyesen 
találkozott Jézussal, és ezért minden 
megváltozott. 

Így indulunk mi is. Valakitől hallottunk 
az Úrról, és egyszer eljön az idő, hogy 
én magam is meghallom az Úr szavát. 
Találkozom vele, és ad az Úr világosságot, 
hogy fölismerjem, hogy Ő az Úr 
mindenek fölött, Ővele újat kezdhetek, Ő 
élő Úr, vele kapcsolatot lehet teremteni, 
és én kapcsolatot teremtek. Alázatos, 
imádságos kapcsolatot, ami azt jelenti: 
"vezesd, Uram, az életemet!"

 Az új hit tehát az, amikor Jézus 
van a középpontban. Ez zavarta a 
régi zsidó vezetőket, és csak ez zavarja 
ma is az embereket, ha Jézus kerül 
a középpontba. Hamis tanításokat 
elviselünk, de ezt nem viseljük el. Azért 
nem viseljük el, mert ez az igazság. - Az 
új hit azt jelenti, hogy Krisztus követője 
vagyok. Erről beszél az apostol: én 
találkoztam Jézussal, ezért a követője 
kell hogy legyek. 

Ha találkoztam vele, ha Ő állított meg, 
Ő nem engedett tovább, akkor csak vele 
élhetek. A mi bizonyságtételünkben is 
mindig ez álljon a középpontban! "El 
tudod te hinni azt, ami a Bibliában van? El 
tudod te hinni, amit a hívők mondanak?” 
Egy a válaszunk: találkoztam Jézussal, 
aki a legnagyobb csodát megtette, 
hogy az én bűnös életemet kézbe vette, 
megtisztította és vezeti. És ezek után 
minden egyéb csodát hinni tudok, ami 
tőle származik. 

Aztán a második: a Krisztussal való 
találkozás legyőzte Pál gyűlöletét. 
Azt mondja erről: úgy győzte le a 
gyűlöletemet, hogy elviselt engem. Nem 

ugyanúgy  bánt velem, mint ahogy én 
Ővele, és ez engem megdöbbentett. 
Pál mindent megtett, hogy pusztítsa 
a keresztyéneket, Jézus követőit. És 
amikor megjelent neki az Úr: "én 
vagyok Jézus, akit te üldözöl", akkor 
megdöbbent: az, akit én üldözök, és 
akinek az ügyét üldözöm, és akiről azt 
hittem, hogy halott - ha Ő él, akkor 
nekem végem van. Csak egyet tehetek, 
hogy az Ő irgalmáért esedezem, hogy az 
Övé leszek. 

Itt láthatjuk meg, hogyan bánik 
Jézus azokkal, akiket Ő legyőzött: 
kegyelemmel, irgalommal és bűn-
bocsánattal.  A mi életünket is Ő 
változtatta meg, a mi önzésünket is Ő 
törte meg, ha megtörte. Ezért szolgálom 
az Urat, és ezért nem a régi vallás merev 
formái közé szorítom az életemet, mert 
él az Úr, és az Övé vagyok. 

Aztán abban győzte le őt az úr, hogy 
eddig önmaga körül forgott az élete. 
Pál a legnagyobb rabbinak, Gamálielnek 
a tanítványa volt. A legnagyobb tudósok 
közé tartozott a maga korában, ezt tudta 
is magáról, és ez kevéllyé tette. S ezt 
mondja el: ebben győzött le az Úr. Mi 
is tudjuk magunkról, mihez értünk, 
mi a mi szakmánk. Hányszor mondjuk 
másoknak: ehhez én értek, ne szólj bele! 
Hányszor forgolódunk mi is önmagunk 
körül! A legtöbb ember magát tartja a 
világ középpontjának. Akkor is, amikor 
Isten hívja, hány ember nem azt teszi, 
amit Isten mond, hanem a magáét! 
Amikor Isten figyelmeztet egy bűnre, 
akkor fölháborodok. Mit jelent ez? Én 
tudom legjobban, hogy mi a bűn és mi 
nem, én döntöm el, hogy hol a határ. Ez 
a mi magunk körül való forgolódásunk, 
önmagunk nagyra tartása, hogy nem 
tudjuk elfogadni az Isten szavát. 

Azt mondja az apostol, hogy itt is 
történt egy óriási változás, és azért 
mentem a pogányokhoz, mert én, aki 
eddig önmagam körül forgolódtam, 
most megértettem: elhívott a szolgálatra, 
hogy mostantól mást tegyek, másokért 
éljek. És mivel világos volt számára, 
hogy az Úr beszél, elindult a pogányok 
szolgálatára, hogy Isten üdvössége 
a föld végső határáig terjedjen. Ez 
botrány volt Izráel népe között, mert ők 
úgy gondolták, hogy csak őközöttük, a 
választott nép között kell szolgálni. 

Ha mi is engedünk neki, akkor 
nekünk is küldetésünk lesz az, ami 
Pál apostolnak: hogy sötétségből 
világosságra hívjunk embereket, mert 
Isten nélkül mindenki sötétségben 
él; hogy Sátán hatalmából az Istenhez 
térjenek, mert aki nem Isten uralma alatt 
van, az valamilyen hamis, okkult, vagy 
észre nem vett ördögi hatalom alatt van, 

KrIszTUs legyŐzöTTJe
folytatás az 1. oldalról

MUNKATársAD VAgyOK 
UrAM   (1Kor 3:9; zsolt 116:16)

szolgálatodra is méltatlan vagyok
jól tudom
hogyan lehetnék hát méltó 
munkatársad?
de hogy szavadhoz intettél
s én szavadhoz igazgattam magam ─
nézd:
végre is meguntam
erőtlenségemen keseregni
és szüntelen csodálkozással
ismételgetem
s alázatos büszkeséggel
hogy:
munkatársad vagyok Uram
legkisebb munkatársad
és legméltatlanabb
s talán a legboldogabb is
           Herjeczki Géza (1971)
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Mert mi Isten munkatársai vagyunk, 
ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete 
vagytok. - 1Kor 3,9

A „létige” állapotot jelez és mint 
ilyen, a mondatban állítmányi szerepet 
tölt be – az alany létét állítja, vagy ép-
pen tagadja („vagyunk,” és „vagytok” az 
idézett mondatban). állítható rólunk is, 
hogy Isten munkatársai, szántóföldje és 
épülete vagyunk?

Isten munkatársának lenni azt jelenti, 
hogy együtt dolgozunk Vele. figyelme-
sen olvasva a Korinthusiakhoz írt levelet 
megértjük, hogy itt lelki munkáról van 
szó. Isten munkatársai azon fáradoznak, 
hogy mások is olyan kapcsolatra jussa-
nak Jézus Krisztussal, amiben szerető 
Megváltónk uralma érvényre jut (1Kor 
1,9; 3,23; 9,1).

Isten munkatársaikért vagyunk az 
Ő szántóföldje és épülete is – folytatja 
Pál apostol. Az Üdvözítő Krisztussal 
való találkozásunk következménye ez. 
A “szántóföldön” elvégzendő munkák-
ról, majd az építkezésről és magáról az 
“épületről,” a hasonlatokból kifejthető 
lelki folyamatokról többször ír Pál apos-
tol a leveleiben, mint itt is, a harmadik 
fejezetben. 

Tanítja, hogy sokrétű munkát végez 
rajtunk és velünk az Isten. Munkatársai-
ként ültetünk és gondozunk, fáradozunk 
másokért, mint ahogy értünk is teszik 
ezeket mások. A lelki “építkezés” során 
az erős alapra sok minden kerülhet, még 
olyan is, ami emberi és ezért nem tartós 
– figyelmeztet -, de a maradandóval és a 
maradandóért dolgozó munkatársak ju-
talmat kapnak az Örökkévalótól.

A Teremtő nem szűnt meg mun-
kálkodni. Teszi azt, amire csak Ő képes 
(“Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus 
Jézusban vagytok” – 1Kor 1,30), de is-
teni munkára hívja az embert is. Ez egy 
csodás igazság Urunk országlásáról: 
hasznosak lehetünk abban, ami nekünk 
is új, titokzatos, és ott, ahol mi is csak 
kegyelemből vagyunk. Isten munkatár-
sának lenni minden lehetséges hivatás 
között, a legelső.

Szántóföldön és épületen látjuk Őt a 
munkatársaival dolgozni. Szán-tóföld 
és épület mindegyikünk élete. Istennel 
dolgozva nem adhatunk helyet szemé-
lyeskedéseknek és pár-toskodásnak, de 
le kell mondanunk önfejű törekvéseink-
ről is, mert Ő „dolgozik rajtunk”. Oly-
kor-olykor nem sikerül ez nekem sem. 
Ilyenkor, túl azon, hogy leégek, még a 

IMáDKOzzATOK 
                       ÉNÉrTeM Is...

Efézus 6:19-20. Imádkozzatok énértem 
is, hogy adassék nékem az ige, ha 
szóra nyitom a számat, hogy bátran 
ismertessem meg az evangélium titkát, 
amelynek követe vagyok bilincsben is, 
hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, 
ahogyan kell.

Hívőként, ha tetszik ha nem, bekap-
csolódtunk egy szellemi harcba. 
Egy természetfeletti konfliktusba 
csöppentünk. Egy hatalmas sereghez 
tartozunk. Van egy veszélyes ellen-
ségünk, és van egy minden ellenség 
fölött álló erős vezérünk. A harchoz 
rendelkezésünkre áll a tökéletes védelmet 
kínáló harci öltözet és a legkiválóbb 
támadó fegyver. Minden helyi gyülekezet 
egy hadtest, minden házi közösség 
egy  előre tolt helyőrség. Az imádság 
által minden harcosnak van egyenes 
összeköttetése a főhadiszállással. 

A szellemi harcban nem nélkülözhető 
az imádság, mert az Istennel való 
élő kapcsolat mélységétől függ a 
mindennapi csaták sikere. Imában 
kapod meg az Úr Jézustól azokat az 
értékes információkat, indíttatások, 
figyelmeztetéseket és bátorításokat, 
amelyek nélkül lehetetlen győzni. Pál, 
a nagy apostol tudta, hogy a megfelelő 
ige és a bátorság fentről érkezik. 
Ezért kéri az efézusi testvéreket, hogy 
legyenek szövetségesei az állhatatos 
könyörgésben. Kérjék Istent ővele 
együtt, hogy a harcmezőn tudjon bátran 
küzdeni és a Lélek kardját tudja jól 
forgatni, úgy, ahogyan azt kell.

Érdemes észrevenni, hogy a 
minden idők legnagyobb harcosa 
nem a tapasztalataiban és a tudásában 
bízik, de még csak nem is a szellemi 
fegyverzetében, hanem totálisan Jézus 
Krisztusban, aki egyedül képes ellátni őt 
fentről érkező igével és természetfeletti 
bátorsággal. Kétszer is említi a mennyei 
bátorságot.

figyelemre méltó, hogy Pál apostolnak 
nem voltak identitás problémái. Ő 
bilincsben is az evangélium követe. Isten 
akaratának kihelyezett tisztviselője, 
akit éppen börtönbe vetettek, de ő ott 
is a nagykövet méltóságával képviseli 
a Mennyországot, és annak Urát. 
Tudja, hogy ő kicsoda, miért van 
ott ahol van, és mi a feladata. Ezért 
aztán nem azt kéri, hogy minél előbb 
kiszabaduljon a börtönből, mert neki 

szégyenére is vagyok. A létigék, amik 
rólunk szólnak, sokat ígérnek és köve-
telnek.

Ígérik, hogy Isten munkatársaiként 
igazán értékes életet élhetünk, mert Ő 
folyamatosan munkálkodik bennünk és 
velünk. Ugyanakkor megkövetelik tő-
lünk, hogy az uralmát elfogadjuk és az 
Ő országát építsük, ne a magunkét.  

Köszönjük meg Urunknak, hogy or-
szága építésére méltat bennünket!

                               Novák József

Az eNgeDelMes eMBer
"Ekkor sietve leszállt, és örömmel 

befogadta." (Lk 19,6)
Ez a történet fordulópontja. Így 

születik a hit: zákeus hallotta Jézus 
szavát, bízott benne, és megtette, amit 
kért tőle.

A keresztény hit nem az érzelmek 
mozdulása, nem is csupán értelmi 
belátás. Az igazi hit az akarat döntése, s 
ezért mindig engedelmesség is. zákeus 
sok mindent nem értett még akkor, 
de amit megértett Jézus szavából, azt 
megtette.

Sokan mondják: én nem tudok hinni. 
Tedd azt, amit zákeus: vágyott Jézus 
után, kereste őt, jó helyen kereste, és 
amikor Jézus megszólította, ő komolyan 
vette azt és sietve megtette.

Olyan ez, mint a pilóta munkája. 
Tízezer méter magasan, felhők 
között nem lát semmit. De hallja az 
irányítóközpont utasításait. És célba ér, 
leteszi a gépet méternyi pontossággal.

zákeusnak mindent Jézus készített 
elő, neki csak ezt a kis mozdulatot kellett 
megtennie: leszállni a fáról. Nekünk is 
mindent Isten készített el kegyelemből, 
de ez hit által lesz a mienk. Aki hittel 
kinyújtja a kezét, megkapja az üdvösség 
ajándékát.

Mit jelent befogadni Jézust? zákeus 
nem futott előre, hogy rendet tegyen 
és eltüntessen dolgokat Jézus elől. 
Befogadta Jézust, és hagyta, hogy ő 
tegyen rendet az életében. Ez a hit 
magatartása ma is: gyere, Uram, nézz 
bele a szekrényünkbe, a pénztárcánkba, 
a konyhánkba és a hálószobánkba, mert 
mától kezdve te vagy itt az Úr! Vezess, 
és én kész vagyok neked mindenben 
engedelmeskedni. Ez az alázat és ez a 
bizalom jellemzi a Krisztusba vetett 
hitet. „Taníts akaratod teljesítésére, 
mert te vagy Istenem!" (zsolt 143,10)

Nekem vajon milyen „fáról" kellene 
leszállnom? S ha Jézust már behívtam, 
minden kulcsot átadtam neki?
                              Cseri Kálmán

áHÍTAT
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Március a tavasz hírnöke és elhozója is 
egyben. 5 Ige rovatunkban olyan igéket 
fogok kiemelni a Bibliából, amelyek 
a kikeletről, illetve annak üzenetéről 
szólnak.

1. „Nézd, vége van a télnek, elmúlt az 
esőzés, elment. Megjelentek a virágok a 
földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás 
hangzik földünkön.” (Én Én 2,11-12) 

A tavasz a teremtett világ szépségéről 
beszél! Kevés dologban tudok jobban gyö-
nyörködni, mint a hófoltokkal terített, félig 
fagyos földből előbújó hóvirág csodájában. 

Amikor pedig ehhez a látványhoz madár-
csicsergés is társul, az valósággal felvilla-
nyoz. A tavasz vadvirágos rétjeivel, zöl-
dellő fáival és hazatérő vándormadaraival 
Isten művészi igényességét szemlélteti. Te-
remtő Istenünk nem csak arra figyelt oda, 
hogy alkotása jó és működőképes legyen, 
hanem a világ szépsége is fontos szempont 
volt számára. A kikelet eljöttével lassul-
junk le rohanó életünkben legalább annyi-
ra, hogy meglássunk és megcsodáljunk 
olyan tavaszi remekműveket, amiket Is-
ten azért teremtett, hogy gyönyörködhes- 
sünk azokban. 

2. „Amíg csak föld lesz, nem szűnik 
meg a vetés és az aratás, a hideg és a 
meleg, a nyár és a tél, a nappal és az 
éjszaka.” (1 Mózes 8,22)

A tavasz Isten gondviselését is hirdeti! 
fenti Igénkben megismerhetjük Isten 
azon fogadalmát, amiben azt ígéri, hogy 
amíg föld lesz, lakhatóság szempontjából 
az élet bolygónkon stabil és kiszámítható 
lesz. Minden évszak, így a tavasz is, erre 

ott küldetése van. A filippi levélből 
tudjuk, hogy a börtönben ismertté lett 
az egész testőrségben és mindenki más 
előtt is, hogy Pál Krisztusért viseli a 
bilincseit. Hatékony volt tehát az ima, és 
eredményes volt a harc, mert megadatott 
a megfelelő időben az ige és a bátorság.

Imádkozzunk egymásért, hogy le-
gyünk bátrak és legyen igénk!

                               Lukács János

az ígéretre emlékeztet bennünket. Az 
év ezen időszaka különböző formában 
hirdeti, hogy teremtő Istenünk az élet 
fennmaradásához biztosítani fogja az 
ember számára szükséges keretet a 
földön. Tőlünk pedig azt várja, hogy 
ezt az áldott keretet, neki tetsző és 
felelősségteljes tartalommal töltsük ki. 

3. „Ne csodálkozzatok ezen, mert 
eljön az óra, amelyben mindazok, 
akik a sírban vannak, meghallják 
az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót 
tették, az életre támadnak fel; akik 
pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre 
támadnak fel.” (János 5,28-29)

A tavasz a feltámadás csodájáról is 
tanúskodik! A hosszú tél idején látszólag 
meghal a természet. Amikor azonban 
eljön a tavasz, és a nap sugarai elkezdik 
merőlegesebben sütni a föld felületét, 
olvadni kezd a jég, múlik a hideg és az 
élet győzedelmeskedik a halál fölött. 
Ugyanígy lesz testünk feltámadása is. 
Isten hívó hangjára lehullnak a halál 
kötelékei és minden ember feltámad. 
Ennek a csodának az első zsengéje lett 
Jézus Krisztus, aki legyőzte a halált és 
feltámadásával világosságra hozta az 
elmúlhatatlan életet. Minden tavasszal 
erre is emlékezünk. 

4. „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet 
megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, 
azt fogja aratni is”. (Galata 6,7)

A tavasz a vetés idejéről, fontos-
ságáról és törvényéről is prédikál. 
Pál apostol, a Galatákhoz írt levélből 
idézett ige szövegkörnyezetében, a jó 
cselekvésére buzdítja olvasóit. Ahogy 
egy jó földműves tudja, hogy a vetésnek 
tavasszal van az ideje, úgy a hívő ember 
is fel kell ismerje az alkalmas időt a jó 
tevésére. Ez rendkívül fontos, mert aki 
nem vet, az nem fog aratni. Azonban 
nem mindegy, hogy mit vetünk! 
Embereket becsaphatunk és akármilyen 
abszurdnak is hangzik, magunkat is 
megtéveszthetjük, de Istent soha senki 
nem fogja megcsúfolni. Amit vetünk, 
azt fogjuk aratni. Tavaszi utazásaink 
alatt, ha látunk földjükön dolgozó 
mezőgazdászokat, újuljon meg bennünk 
a jó cselekvésének vágya. Ez vezessen 
el minket az Istentől számunkra 
előre elkészített jó cselekedetek 
felismeréséhez és megvalósításához. 
Motiválásként álljon itt előttünk Váci 
Mihály néhány sora: „Nem elég jóra 
vágyni: a jót akarni kell! És nem elég 
akarni: de tenni, tenni kell!”.

5. „Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi 
eső idején! Az Úr alkot viharfelhőket, 
ő ad záporesőt és mezei növényeket 
mindenkinek.” (zakariás 10,1)

Végül, a tavasz Isten áldásait is 

szemlélteti. Az új fordítású Bibliában 6 ige 
van, ahol a „tavasz” szóval találkozunk. 
Mind a hat helyen melléknévként 
szerepel az eső mellett (tavaszi eső). 
Eső nélkül, és különösen a tavaszi eső 
nélkül hiába vetünk, aratni nem fogunk. 
Az eső sok helyen a Bibliában Isten 
áldását képviseli, és annak hiánya Isten 
büntetésével egyenlő. A zakariási ige arra 
buzdít minket, hogy Istennel szembeni 
egészséges függőségben éljünk. Tegyük 
meg ami rajtunk áll, de mindig legyünk 
annak tudatában, hogy a növekedést, 
az áldást Isten adja. Ezt pedig kérjük 
Tőle buzgósággal. Nélküle minden 
törekvésünk hiábavaló fáradozássá 
válik. Ez év tavaszán, sétáljunk egyet 
az esőben. Ha lehet, esernyő nélkül. 
Egyik előnye, Charles Chaplin 
szerint, hogy ilyenkor senki nem fogja 
észrevenni a könnyeinket. Sétáljunk és 
imádkozzunk. Kérjünk Istentől áldást 
életünkre, szeretteinkre, szolgálatunkra, 
világunkra. Az se baj, ha közben sírunk 
is egy kicsit, hisz: „A ki vetőmagját sírva 
emelve megy tova, vigadozással jő elő, 
kévéit emelve.” (zsoltárok 126,6)

Püsök
   Dániel

 TAVAsz

TAVAszI HAJNAl
Lábujjhegyen léptem ki a hajnalba
Lelkem csendjére féltően vigyázva
Éj húzta össze már a sötét ernyőt
Készült átadásra a nagy égi mezőt.
Szelíd, lágy szellő mozgatta a lombot 
Akácfa virága illatot ontott
A nap nyitogatta fényes szemhéját
Szélesre húzva vörösödő száját.
Tükröt tartott néki minden kis fűszál
Hűvös harmatban fürdött már a határ
ám egyszer a csend csilingelni
     kezdett
Csicsergő madárhad kezdett éneket.
Már minden felébredt, minden feléledt
Pezsdült, zendült, zöldült, élt, és
     tündökölt 
Indult az élet mint zengő zúgó ár
Tavaszi napban zeng új hálazsoltár
A fény, hang, az illat, a szín, az élet 
Rigók a fenyőn Róla énekelnek
Isteni himnusz eléri lelkemet
S, hangosan zengek én is új éneket.
Hála, dicséret, dicsőség Istennek!

                             Kisné Ady Éva 
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méljük, hogy a jövőben több találkozási 
lehetőség adatik számukra, Isten ke-
gyelméből. Imádkozzunk ezért.

A hónap végén még egy örömün-
nepünk volt. Huszonkettedikén ismét 
menyegzőt tartottunk az imaházban, 
áldást kérve az ifjú pár, Mike és Anna 
Carrington életére. Gyülekezetünk 
együtt ünnepelt a Juhász családdal, ahol 
az elmúlt évben két új családtag is ér-
kezhetett, Ancsi férje, illetve Robi fele-

sége személyében. Imában hordozzuk a 
fiatalokat.

A november hasonlóan sok áldást je-
lentett gyülekezetünknek. Még vissz-
hangoztak bennünk az október végi 
reformáció ünnepély igei üzenetei, 
amit ökumenikus zoom istentisztelet ke-
retében kaphattunk, de már készültünk 
a következő találkozásokra. A hónap 
második vasárnapján közöttünk szol-
gált rev. Brian Johnson az American 
Baptist Churches - Michigan Executive 
Ministere, a következő héten pedig vár-

tuk a clevelandi testvéreket, akikkel 
együtt szolgáltunk a hálaadó ünnepé-
lyünkön. Jó volt ismét találkozni, rövid 
időn belül immár harmadízben, a szom-
szédos gyülekezettel, és megerősödni 
egymás hite, hálaadása által.

A következő héten igyekeztünk vinni 
tovább ezt az örömöt Chicagóba, ahol mi 
vendégeskedhettünk és szolgálhattunk 
velük, Adventi Hálaadó zenei 
Ünnepélyen. Régen tapasztalhattuk 
már, hogy mekkora erőt jelent, amikor a 
gyülekezetek meglátogatják egymást. A 
mostani időkben ez nehezen adatik meg, 
de imádkozunk, hogy hozza el az Úr az 
újbóli találkozásokat.

Decemberben azt is megtapasz-
talhattuk, hogy terveinket sokszor át-
formálja az ÚR. A hónap első felében, 
megbetegedések miatt, csak a virtuális 
térben találkozhatott gyülekezetünk. 
robi és Noémi Juhász menyegzőjén 
is csak online vehettünk részt többen, 
egyedül az Erdőközi család tudta kép-
viselni gyülekezetünket személyesen. 
A fizikai találkozás temetési istentisz-
telettel kezdődött újra, ahol Sinn Rudy 

testvér életéért adtunk hálát és hangoz-
hattak a vigasztalás igéi. 

A szokásos adventi zenei ünnepé-
lyünk is elmaradt, de helyette szép 
karácsonyi istentiszteleteket kaptunk 
és vasárnap délután az imaházból kán-
tálhattunk. Év végén pedig  együtt ad-
hattunk hálát, amiért Mennyei Atyánk 

Mike és Anna Carrington menyegzője /  
fiatalok szolgálnak a hálaadónapon /  

zenekarunk Chicagóban / Robi és 
Noémi Juhász menyegzője / karácsony

Mindörökké hű az ÚR…
Beszámoló a Detroiti Gyülekezet 

életéről
Nagyjából fél év telt el a legutóbbi 

gyülekezeti beszámolónk óta. Gyorsan 
telik az idő, száguldanak a hetek, hóna-
pok. Mindeközben a fenti ének üzenete 
visszhangzik bennünk, amikor számot 
szeretnénk adni az elmúlt időszak kü-
lönleges áldásairól.

A nyár utolsó napjait kihasználva, 
egy kisebb csoporttal Kentucky-ban 
jártunk, ahol Noé bárkáját látogattunk 
meg. Szép, evangéliumi üzenettel gaz-
dagodhattunk ott. Ezután rövid beteg-
szabadság következett, majd a Labor 
Day weekend-en, szabadtéri Istentiszte-
lettel és gyülekezeti nappal ünnepeltük 
istenünk megtartó kegyelmét.

Az évek óta gyűjtögetett javakkal is 
szerettünk volna szolgálni, így szept-
emberben, két éves kihagyás után, újból 
church garage sale-t tartottunk, ahol 
beszélhettünk az embereknek hitünkről, 
és segítségül lehettünk számukra né-
hány aprósággal is. Nem gondoltuk ak-
kor, hogy Sinn Rudy bácsinak, gyüleke-
zetünk legidősebb férfitagjának, ez lesz 
az utolsó garage sale, amikor örömmel 
fogadhatja a vásárlókat és veheti számon 
az áldásokat.

A szeptember még két nagy öröm-
ünnepet tartogatott számunkra. Hosz-
szú várakozás után, megérkezett Juhász 
Robi menyasszonya, Noémi és 25-én, 
egy szűk körű Istentisztelet keretében, 
megtörténhetett a hivatalos házasság-
kötésük az imaházunkban, amit azután 
decemberben menyegzői ünnepély köve-
tett Floridában.

Szeptember utolsó vasárnapján pedig 
Clevelandban ünnepelhettünk együtt, 
Deák zsolt lelkipásztor beiktatási is-
tentiszteletén. Örömteli szívvel hangoz-
hattak a hálaadó énekek, szolgálatok, 
üzenetek. Itthon közben a Református 
Gyülekezet ünnepelte 80 éves évfordu-
lóját, amelyen a Mikó házaspár képvi-
selt bennünket.

Októberben Baby shower-rel kezd-
tünk, imádkozva Jake és Julia Foster 
születendő gyermekéért. November 
19-én azután megérkezett közénk egy 
gyönyörű kislány: sofia Maria Foster. 
Hálásak vagyunk az Úrnak érte.

fiataljaink régóta hiányolják a kö-
zös találkozások, konferenciák áldását. 
Ezen a helyzeten enyhített kicsit októ-
ber második hétvégéjén a Clevelandi 
Ifjúsági Találkozó, ahol együtt lehettek 
fiataljaink, s megtapasztalva a közösség 
áldását, dicsőíthették az Úr Jézust. Re-

DeTrOIT
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KRASznAI 
BÉlA 

1952-2021

Krasznai József 
Béla hívő szü-
lők gyermekeként született Budapes-
ten, 1952. március 12-én. 12 éves volt, 
amikor találkozott Jézus Krisztussal, 
mint személyes megváltójával, akiről 
az alámerítés vizében is bizonyságot 
tett. Szülei a gyülekezetük gondnokai 
voltak, sok éven át az imaház területén 
laktak. A zene, különösen a templomi és 
a klasszikus zene életre szóló szenvedé-
lyévé vált. Gyakran hajnali 4-5 órakor 
kelt, hogy a gyülekezeti orgonán zenél-
hessen. Ezzel a szorgalommal és tehet-
séggel túlszárnyalta édesanyja kívánsá-
gát, aki mindössze annyit kért tőle, hogy 
„csak annyira tanulj meg zenélni, hogy 
az imaházban tudjál szolgálni”. Több 
hangszeren tudott játszani, ahogyan a te-
nor vagy a basszus szólamot is énekelni, 
amelyikre éppen szükség volt. Örömmel 
szolgált akár koncertről, menyegzőről, te-
metésről,  vagy vasárnapi istentiszteletről 
legyen szó.  

feleségével, Irénnel (Burzuk), újpesti 
imaházukban ismerkedtek meg, akivel 
1974. november 30-án házasságot 
is kötöttek! Házasságukat Isten egy 
fiúgyermekkel, Rolanddal áldotta meg. 
Az éneklés, a zenélés, a közösség és 
mások megsegítése szerves része lett 

mindig jobban tudja, hogy mikor, mire 
van szükségünk, és betölti azt nem ér-
demeink, hanem az Ő véghetetlen gaz-
dagsága szerint, dicsőséggel az Úr Jézus 
Krisztusban.

Ez az esztendő is igen különleges 
áldássokkal kezdődött számunkra. 
Újévkor kedves vendégeink voltak Dr 
steiner József lp. és felesége, Csilla, 
akik felüdítették lelkünket szeretetükkel, 
igei üzenetekkel, bátorítással, és 
együtt töltött úrvacsorai közösséggel. 
Hála értük. A következő héten déli 
baptista testvéreinkkel találkoztunk, 
mivel az SBC-Detroit Association 

nálunk tartotta az Executive Comittee 
Meeting-jét. Jó volt belelátni kicsit 
az itteni szövetség életébe, hírt kapni 
szolgálatukról. Január közepén azután 
ismét különleges alkalmunk lehetett. 
Hosszú idő után gyermekbemutatást 
tarthattunk. Imádkozva Sofia Maria 
Foster-ért, együtt örültünk a Szilágyi 
családdal. Ezt követően ökumenikus 
imahétre gyűlhettünk esténként a 
környező magyar gyülekezetekkel, 
online formában, vasárnap pedig záró 
istentiszteletet tartottunk az imaházban. 
Különösen áldott alkalmak voltak ezek 
is számunkra.

Csupán néhány esemény, amiről 
számot adtunk az elmúlt fél évből. 
Vajon mennyi áldás vár ránk ebben az 
esztendőben? Hisszük, hogy Aki eddig 
a kezében tartott bennünket, továbbra 
sem hagy el, s mi mindig áldjuk az Ő 
nevét, mert mindörökké hű az ÚR.

                             detroiti hírnök 

Rudy John 
Sinn

1941 - 2021

Sinn testvér Hadadon, Romániában 
született, 1941. augusztus 3-án. Gyer-
mekkori vágya teljesült, ami-kor kiván-
dorolhatott az Egyesült államokba, aho-
va 1960. március 25-én érkezett. 

A detroiti gyülekezetben megtért, be-
merítésére 1961. június 23-án került sor, 
Schmidt Henry lelkipásztor által. Az 
énekkarban és zenekarban szolgált, ké-
sőbb az elöljáróságban is. 

Katonai szolgálatra jelentkezett az 
amerikai hadseregbe. Leszerelése után 
hamarosan egy súlyos autó balesetet 
szenvedett. 

Később megnősült, három gyermeke 
született – Steve, Rudy és Dávid. Házas-
ságuk azonban megromlott.

Néhány egyedül töltött év után segítő-
társat kapott Judit (Tóth) személyé-ben; 
házasságkötésükre 1994. augusztus 
7-én került sor. Miután felesége is meg-
tért, mindketten hűségesen szol-gálták 
az Urat a gyülekezetben. Az imaházban 
mindig elsőkként érkeztek. 

26 évvel ezelőtt ismét csodát élhetett 
át egy nagy műtét után. Orvosai sem ér-
tették, hogy megmaradt. Az Úrnak terve 
volt még vele, s az imádságnak is nagy 
ereje van. Az utóbbi évtizedben egyre 
súlyosbodó betegsége ellenére mindig 
vidám, reménységgel teljes volt; imád-
kozó életet éltek. felesége nagy türelem-
mel, hűségesen gondozta őt, mindvégig. 

Az Úr december 11-én hívta haza. 
Temetésére 16-án került sor. A gyászis-
tentisztelet katonai tisztelet-adással kez-
dődött, veterán társai részéről. A gyüle-
kezet lelkipásztora, Huli Sándor tv. a 2 
Timóteus 4,6-8 alapján, Herjeczki Géza 
korábbi lelkipásztora pedig a filippi 
4,13-at idézve szolgált. Kedves énekei 
közül néhányat a gyászoló rokonsággal, 
gyülekezettel együtt énekeltünk el.  

Sok igeverset tudott kívülről is. Ked-
ves zsoltára a 23. volt. Az Úr az én pász-
torom, nem szűkölködöm...

Legkedvesebb énekei: Üdvteli érzet, 
Jézus enyém; Ó, mily hű barátunk Jézus; 
Várjad, ó, én lelkem, várjad Urad; Meg 
vagy-e tisztulva? Mikor mind a mennybe 
megyünk.

Urunk vigasztalását kívánjuk özve-
gyének és gyermekeinek. Emlékét meg-
őrizzük.   (HG)

A kelownai Magyar Evangéliumi 
Misszió gyülekezettől már évek óta nem 
kaptunk beszámolót. Bár a következő 
sorokon két gyászjelentést olvashatunk, 
mégis illendőnek találom, hogy a 
gyülekezet címszava alatt következzenek. 
Mert a kelownai közösség két olyan 
vezetőjét veszítette el egy hét leforgása 
alatt, akik a gyülekezet elmúlt 30 éve 
során meghatározó szolgálatot töltöttek 
be. Hiányuk nehezen lesz pótolható.  

A kelownai testvérektől is érkezett szép 
megemlékezés. A gyülekezet érdekében 
végzett 3 évtizedes szolgálatukat nagyra 
értékelik, kiemelve különösen azt, hogy 
Viczián János, Kulcsár Sándor és dr. 
Vass Gergely lelkipásztorok Kelownába 
jöveteléért sokat és nem hiába fáradoztak. 
(fazekas Gizella leveléből)

Szeretettel gondolunk a két gyászoló 
családon túl a kelownai gyülekezet 
testvériségére is, és Urunk megtartó 
karjaira bízzuk őket. (szerk)

Úrvacsora Dr. Steiner József lp-al / 
Sofia Maria Foster bemutatása

KelOWNA, BC
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házában. A 70-es évek közepén a 
Torontói Magyar Baptista Gyülekezet 
táborában, a Ráma táborban, nagy 
lelkesedéssel vezette és segítette az 
ott épülő kápolna építését. Több mint 
10 éven át, a torontói gyülekezetben a 
karmesteri szolgálatot töltötte be, majd 
miután 1989-ben Kelownába költöztek, 
a Trinity Baptist Church-ben szolgált, 
valamint a Keresztény Magyar Misszió 
egyik elöljárója lett.

Papának nagylelkű és adakozó szíve 
volt. Rendszeresen támogatott különféle 
külföldi missziós és gyülekezeti 
projekteket, valamint sok rászorulónak 
segített. Túllépte a tizedet, aminek 
fontosságára rendszeresen emlékeztetett 
bennünket is. 

 Szüleinek Kanadába való emigrálását 
szponzorálta. Nagyszüleink 14 évig 
éltek velük.

Az utóbbi időben a téli időszakot 
Kaliforniában töltötték.

Sokat olvasta a Bibliát, legtöbbet a 
Példabeszédek könyvét. 

Szenvedélyesen törődött embertársai 
üdvösségével, hogy azok szívükbe 
fogadják Jézust, mint személyes 
Megváltójukat és Urukat. 

Az utolsó pár évben még inkább 
koncentrált az imádkozásra! Imádkozott 
a hírekben látott politikusokért, 
imádkozott a természeti katasztrófák 
áldozataiért. Valahányszor szirénát 
hallott, imádkozott azokért, akiknek 
segítségre volt szükségük. Imádkozott 
az egész családjáért, akiket nagyon 
szeretett. 

Szeretné, ha mindannyian tudnátok, 
hogy Isten elküldte egyetlen fiát, hogy 
megváltson minket, és megnyissa 
előttünk a mennyország kapuit, ahol 
hitünk szerint a Papa van; fájdalomtól 
és bánattól mentes új életet élve, 
örvendezve az örök életnek és dicsérve 
szerető Mennyei Atyánkat. És alig 
várjuk, hogy újra vele lehessünk örök 
otthonunkban.
                           Burzuk család

Temetésére január 7-én került sor 
Kelownában, ugyanott, ahol sógorát 
temették egy héttel korábban. A 
gyászistentisztelet felépítése is hasonló 
volt. Rev. Gordon Fletcher helyi 
lelkipásztor Róma 8,35-39 alapján 
vigasztalta a gyászolókat, azután Tóth 
Győző gyülekezetvezető szólt a Magyar 
Keresztyén Misszió nevében. Burzuk 
testvér életútját két unokája mondta el, 
angolul. Fazekas Gizella bizonyságtétele 
után pedig Püsök Dániel, torontói 
lelkipásztor hirdette Isten igéjét a 90. 
zsoltár alapján, videós felvételről. 

közös életünknek. Hosszú utazásaink 
alatt, hármas szólamban énekeltük 
kedvenc énekeinket. Apu tanított meg 
hegedülni és énekelni. Kiváltságnak 
tartom, hogy egész életemben együtt 
zenélhettem vele. Tökéletes hallása volt.

1981-ben költöztünk Kanadába. Apu 
nagy lelkesedéssel vette át a zenei 
szolgálatot a Torontói Első Magyar 
Baptista Gyülekezetben. Különös 
szeretettel töltött időt a gyülekezet 
táborában, a RáMA táborban is. 

Különösen hálás volt, hogy a technikai 
lehetőségek igénybevételével az utolsó 
két évben felvehette újra a kapcsolatot 
a korábbi gyülekezetünkkel, és újra 
részese lehetett a torontói testvériség 
hétköznapi bibliatanulmányozásainak 
és vasárnapi istentiszteleteinek. 

1989-ben, más krisztusi lelkületű 
testvérekkel együtt kibővítették a már 
meglévő kelownai magyar nyelvű 
missziót, amiben elöljáró, majd 
gyülekezetvezetői megbízatást töltött 
be, s a gyülekezet zenei vezetője volt. 
A közösségünknek helyet adó Trinity 
Baptist Church-ben több mint 25 éven 
át szolgáltunk a reménység üzenetével 
angol és magyar-ajkú hívők és 
barátkozók felé. 

Nagyon szerette úgy a közvetlen, mint 
a tágabb családját. 

Élete utolsó éveinek sok betegségét 
és kórházi tartózkodását méltósággal, 
és rendíthetetlen hittel hordozta. Az Úr 
karácsony előtt, december 21-én hívta 
haza. Megharcolta a nemes harcot, 
befejezte a futását! Hitünk szerint 
Jézus szerető karjaiban nyugszik. Egy 
kedves lelkipásztor barátunk sorai a 
mi érzéseinket is tökéletesen kifejezi: 
„Örülünk annak, hogy nem bizonytalan 
útra kelt, hanem csak elment oda, 
ahova Urunk helyet készített neki, az 
Őt szeretők nagy országába, itt hagyva 
a sok fájdalmat is. És hálát adunk az 
életéért és szolgálatáért.” 

                       Krasznai Roland

Temetésére december 29-én került sor, 
Kelownán. Az istentiszteletet a Trinity 
Baptist Church lelkipásztora, Rev. 
Gordon Fletcher vezette – maga is sokat 
hegedült együtt Krasznai testvérrel.

Tóth Győző gyülekezetvezető (aki 
már az óhazában jól ismerte Krasznai 
testvért; hasonló zenei képzésben 
részesültek) a Magyar Keresztyén 
Misszió nevében szólt a gyászolókhoz.

A gyászistentisztelet harmadik 
részében a torontói baptista gyülekezet 
lelkipásztora, Püsök Dániel videós 
felvétellel szolgált Isten igéjével, miután 
elmondta Krasznai testvér élettörténetét. 
Mivel Krasznai testvér azt kérte tőle, 

hogy ne róla beszéljen, hanem az evan-
géliumot hirdesse, a János 3,16 alapján 
hangzott, magyarul, az örömhír.

Az istentiszteletet az interneten is 
követni lehetett. felejthetetlen, hogy 
a temetés végén, mielőtt kivonult 
volna a hallgatóság, a képernyőn ismét 
megszólalt Krasznai testvér: „Sok 
szeretettel köszöntjük a testvéreket...” 
majd bemutatta az együttes tagjait és 
eljátszották az „Üdvteli érzet, Jézus 
enyém” kezdetű éneket. 

Maradjon ez az „érzet” bennünk, 
amikor testvérünkre gondolunk. (HG)

BUrzUK 
JánoS

1940 – 2021

Burzuk János 
1940. március 
17-én született Kőrösszakálon, Magyar-
országon, Burzuk Demeter és Róza első-
szülött fiaként. Később három testvére 
született: Rozália, Ilona és Irén. Az ál-
talános iskola befejezése után egy buda-
pesti asztalos szakiskolába került.

fiatal gyermekkora óta szerette a 
Bibliát és az Urat. 17 éves korában teljes 
szívét átadta Jézusnak, amit alámerítéssel 
is megpecsételt. Egyik kedvenc 
bibliaverse, ami kifejezte családjával 
szembeni óhaját is a Józsué 24,15-ben 
található: „…De én és az én házam 
népe az Urat szolgáljuk!” Megtanult 
orgonálni és több gyülekezetben is tagja 
volt azt ott szolgáló fúvószenekaroknak. 

1964. augusztus 29-én házasodtak 
össze Erdei Ibolyával. feleségének 
családját sajátjaként szerette.

A kommunista-szocialista rendszer 
miatt nehéz volt az élet Magyarországon. 
Ebből eredően szüleink 1966 októberében 
elhagyták az országot. Közel egy évvel 
később, egyetlen bőrönddel a kezükben 
és 300 dollárral a zsebükben, a kanadai 
Torontóba érkeztek. 

A családalapításhoz vezető út tele 
volt kihívásokkal, beleértve egy holtan 
született gyermeket is. Isten végül 
megáldotta házasságukat két fiúval, 
Attila Johnnal  és Thomas Ottóval.

1969-ben magánvállalkozó lett. Szak-
mai képzésének köszönhetően szobafes-
tői, lakás felújítási és házépítési munká-
latokat vállalt. Életének második felében 
építőipari szaktudását az ingatlanpiacra 
vitte át.

Családi és munkás évei alatt Papa 
megszakítás nélkül szolgált az Úr 



9. oldal 2022. március

Michael Mátrai (Katherine Sue), 
Stepson: Gary Wright (Chrystal), and 
numerous nephews and nieces and their 
families: Alyson, Brandon, and Brooks;  
Chrissy Hun (Caleb) and their children: 
Andrew, Micah, and Jude.

Eniko loved the American Hungarian 
Baptist Conference and was often 
inquired about their ministry endeavor, 
even though she no longer spoke the 
Hungarian language fluently since all her 
education was accomplished in the new 
world in English. But she never forgot 
that she was born in Hungary (on May 
17, 1953), the country of her progenitors. 
She is now in heaven, healed perfectly 
from all her illnesses, by her precious 
Savior, Jesus Christ. May the good Lord 
comfort the descendants of the Mátrai 
Family, and the many friends all across 
the United States of America.  
                          Barnabas J. Halo

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).

eNIKO MáTrAI – yeAger
1953 – 2021

Eniko Mátrai-Yeager, after a lengthy 
illness, at the age of 68 went home to be 
with her Lord and Savior on Tuesday, 
December 7, 2021. Eniko was the 
daughter of Mihály & Irma Mátrai, and 
her grandparents were the Rev. & Mrs. 
Árpád Fülöp, former pastor of the First 
Hungarian Baptist Church in New York 
City. 

Eniko was only 3 years old when she 
accompanied her parents in fleeing the 
war-torn country of Hungary, following 
the 1956 revolution. The family first 
settled in the borough of New York 
and became members of the Hungarian 
Baptist Church on 80th Street. Eniko 
accepted the Lord in her early youth and 
thereafter became an active member of 
the church. Her love and devotion to the 
Bible followed her throughout her quest 
for higher education, and even though 
life brought her through several States 
in her new country, and challenged her 
severely at times, she stood the test, as her 
love and compassion for helping people 
constrained her to get out of her comfort 
zone and give her all. Even though in the 
twilight of her life she was wheelchair-
bound, she did not stop teaching Bible 
for a group of ladies in her home church 
in Hesperia, California. 

Eniko was preceded by the death of 
her grandparents: Árpád & Irma Fülöp, 
her parents: Mihály & Irma Mátrai, her 
husband: John Yeager.  Eniko survived 
by her two siblings: Dorothy Edwards 
(Brooks Alan), and a brother: George 

Prayer Requests
- Please pray for seven adults who 

are now going through discipleship and 
preparation for baptism.

- We continue to have visitors every 
week. Please pray that we will see many 
of these become regular attenders. 

- We are praying for 10 baptisms and 
25 new members in 2022.

Thanks so much for another year of 
faithful prayers and support! 
                  Marc and Charin Patton

Family Time
It is a rare thing to have all our kids 

together at the same time, but God 
blessed us with that opportunity this 
Christmas. Our children are “scattered 
to the four winds.” We hadn’t all been 
together since our oldest daughter’s 
wedding almost three years ago. Nancy 
and Keith live in California, Ben and 
Kelsi in zanzibar, Africa; Esther is in 
florida, and Hannah Grace is studying 
at Cedarville University in Ohio. Of 
course, the highlight of it all was to have 
our granddaughter Wonder here! She is 
14 months old and a bundle of energy.

Church growth
On December 12th we received 8 new 

adults into the membership. David and 
Dominika are a young couple with their 
first baby. They recently moved to Buda-
pest and were looking for a church. Re-
beka married one of our young men this 
past summer. Jonatan began attending 
with his wife this past summer. His 
wife recently got saved and is in our 
discipleship program. The other four are 
single young ladies. Lidi plays violin for 
an orchestra in Budapest. Betty is an in-
tern at Word of Life Hungary. Szandra is 
studying to be a preschool teacher, and 
Eszter teaches at a school for the blind. 
Each brings unique gifts and value to our 
ministry, and we are looking forward to 
seeing how God will use them in our 
church!

youth Outreach
Our youth meetings seem to be feast 

or famine. On December 4th we held a 
Christmas party for youth. Once aga-
in, we had a great turnout of more than 
20. We are now doing one youth mee-
ting each month on Saturdays. Please 
pray that we will see a good core group 
formed. It was also a blessing to have 
one of our young men bring the message. 
It was the first time I have heard Gergo 
speak, and he did a great job!

Marc and Charin Patton
Budapest Prayer Update

NUrTUre THe FrUITs OF 
THe sPIrIT 

Teach me, O God, to use all the 
circumstances of my life today to nurture 
the fruits of the Spirit rather than the 
fruits of sin.

Let me use disappointment as 
material for patience;

Let me use success as 
material for thankfulness;

Let me use anxiety as 
material for perseverance;

Let me use danger as 
material for courage;

Let me use criticism as 
material for learning;

Let me use praise as 
material for humility;

Let me use pleasures as 
material for self-control;

Let me use pain as 
material for endurance.

        John Baillie (Scottish minister)
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Cserepka Barna leveléből:
"Magyarországi unokatestvérem, 

Petrik Károly 2019. és 2021. 
között elolvasta a szüleim bolíviai 
munkásságáról szóló összes cikket és 
levelet, amelyet szüleim fiatal párként, 
és a missziós szolgálatuk során írtak. 
Amikor Karcsi közölte velem, hogy 
szeretne könyvet írni a szüleim életéről, 
nagyon meghatódtam, és tudtam, 
hogy Isten szólít, mert egy kicsit már 

Hűséges segítőtársat dr. Ilonka Margit 
orvos személyében Székelyföldről 
rendelt mellé az Úr.

friss házasokként, az 56-os forradalom 
adta lehetőséget kihasználva, jutottak ki 
Kanadába.

Megküzdve az akadályokkal, huszon-
hét évi várakozás után válhatott 
valóra álmuk, hogy a missziós földre 
léphettek. A megszakításokkal itt töltött 
tizennyolc esztendő kemény, verejtékes 
küzdelme, fáradságos munkája, örö-
mei, megpróbáltatásai közepette, a 
Megbízóra való teljes hagyatkozás, a 
benne elrejtett élet győzelme szeretne e 
könyv alaphangja lenni :

"HŰ AZ ISTEN, aki ígéretét beváltja!"
Kívánom, akiknek kezébe kerül ez a 

kiadvány, éljék át ennek valóságát!"
                                 Petrik KárolyúJ KöNyV

eszközül a Teremtő kezében
Cserepka János életéből

összegyűjtötte Petrik Károly, 
Őrbottyán, 2021.

„Az élet Isten adta alkalmakból 
áll, amit megragadhatunk, vagy 
elszalasztunk. Hálás vagyok, hogy 
Isten méltatott erre a nagy feladatra. 
Ezeknek a kőkorszakbeli embereknek 
vihettük az Evangéliumot. A Szent Lélek 
megelevenítette bennük, és életváltozást 
hozott számukra. 

Mert a Magban élet van! 
Átélhettük, megtapasztaltuk Urunk 

csodálatos ígéreteit:   „Veletek vagyok 
minden nap...” (Mt 28,20) „Neked adom 
a sötétség kincseit.” (És 45,3)

                           Cserepka János

rÉszleT Az elŐszóBól
"2019 februárjában volt száz éve, hogy 

megszületett, márciusban húsz éve, hogy 
Teremtőjéhez költözött Cserepka János. 
A név hallatán az idősebb korosztály 
arca felderül: Ismertük, szerettük, 
sokat hallottunk róla. A fiatalabbak 
előtt talán az is rejtély, miért alapítottak 
Cserepka-díjat, miért neveztek el róla 
iskolát. Nos, ő volt az első magyar 
baptista misszionárius, igaz, kanadai 
kiküldetéssel.

Eldugott kis sáros faluból indult 
küldetése a csak kaszálni, kapálni, 
erdőt-irtani tudó fiatal fiúnak. Megtérése 
gyökeres változást eredményezett mind 
az ő, mind a nagy család életében. 
Tizenhét évesen kapta a missziós 
elhívást. Kemény terepeken edződve 
készülhetett fel a nagy küldetésre.

bezsugorodva és kishitűnek éreztem 
magam a szolgálatommal kapcsolatban. 
Megkért, hogy tervezzem meg a könyv 
borítót és a fényképeket a könyvhöz. 
Örömmel vállaltam. 

A könyvírás zökkenőmentesen haladt; 
Karcsi rendszeresen küldött nekem rövid 
másolatokat arról, amit írt. feleségem, 
Enikő, akinek sokkal jobb a magyarja 
mint az enyém, felolvasta nekem a 
cikkeket. Olyan jó volt újra felidézni 
szüleim és gyermekkorom emlékeit! 

Végül elkészült a könyv; elsősorban 
azoknak, akik érdeklődnek szüleim 
élete, misszionáriusi  szolgálata iránt.

Kanadai és amerikai testvéreimnek 
is rendeltem a Magyarországon kiadott 
könyvből. A könyv bevételével - a szer-
zővel egyetértésben - külmissziós célt, 
egy bolíviai missziót szeretnénk támo-
gatni. 

A szüleim életéről készült könyv 
olvasása során ráébredtem arra, hogy 
életük a mai napig hatalmas példa, 
és mindig meghatározó hatással lesz 
az életemre. Érzem Isten elhívását a 
szívemben, hogy azok felé a bolíviai 
missziók felé szolgáljak, amelyekben a 
szüleim is munkálkodtak. 

Az egyik ilyen misszió: Jesus Calle 
lelkipásztor gyülekezete. Három terület 
van, ahol az anyagi támogatásra szükség 
van. Az első a gyülekezet épülete. 
Segítettük megvásárolni az ingatlant, 
megvannak az építészeti rajzok és a 
város építészeti tanácsa jóváhagyása is. 
Az építkezés költsége 20,000 dollár lesz. 
A második cél a gyűjtésre a missziós 
iskolai anyagok és bútorok megvásárlása, 
ami 2,000 dollár. A harmadik cél, hogy 
segítsünk a lelkésznek megvásárolni 
egy gépjárművet 6,000 dollárért. 

Alázatosan kérjük imáitokat és anyagi 
támogatásokat e célok eléréséért, hogy 
Isten munkája haladhasson tovább. 
Azok, akik 40 dollárt vagy többet 
adományoznak, annak ajándékba 
küldjük a szüleim életéről szóló könyvet.

Érdeklődés, megrendelés:
  BARNEY CSEREPKA
 78 Cutting Dr. 
 Elora, Ontario N0B 1S0  CANADA
      tel: 1-519-835-8444
e-mail: linkup01@gmail.com

Cserepka János a mi misszionáriu-
sunk is. Bár nem az Amerikai Magyar 
Baptista Szövetség küldte ki a bolíviai 
missziómezőre, hanem a Kanadai 
(Baptist Convention of Ontario and 
Quebec), a Torontói Gyülekezetünk 
lelkipásztoraként jelentkezett a 
külmisszióba. A mintegy 18 éves 
bolíviai szolgálata után is Kanadában 
folytatódott szolgáló élete, hiszen 
végül Kelownában (Brittish Columbia) 
telepedett le feleségével, és ott 
indított, plántált gyülekezetet (Magyar 
Keresztyén Misszió).

Vagyunk még jónéhányan, akik 
személyesen ismertük a Cserepka 
házaspárt, emlékezünk 30 vagy akár 60 
évvel ezelőtti szolgálatukra Torontóban, 
a Ráma Táborban (melyet az ő vezetésével 
vásárolt meg a torontói gyülekezet 
1960-ban), vagy Kelownában. Örülünk, 
hogy egy újabb könyvet vehetünk a 
kezünkbe szeretett testvéreink szolgáló 
életéről. Megvásárlásának lehetőségéről 
Cserepka Barna itt következő levele 
végén találunk információt. 

Minden olvasónknak szeretettel 
ajánljuk az eszközül a Teremtő kezében 
című könyv megvásárlását, és egyúttal 
Cserepka Barna bolíviai misszió 
munkájának támogatását. (szerk)    
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IMáDKOzzUNK 
egyMásÉrT

A Magyar Baptisták Világszövet- 
ségébe hat magyar baptista szövetség 
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a 
közvetlen környezeténél - az Evangé- 
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek 
- és imádkozni is kész távolban élő 
test-véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a 
következő sorrend szerint tegye azt. 

Hétfőn a magyarországi baptista 
testvérekért és az egyház vezetőiért, 
Papp János elnökért és munkatársaiért.   

Kedden a romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Pardi Félix elnökért és 
munkatársaiért.

szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Gergely István elnökért és munka 
társaiért. 

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

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

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

A MABAVIsz elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

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

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Ismeretlen terep ez, ami ma is nehéz 
döntés sokaknak. félelmetesnek tűnő 
döntés. Pedig nem éri meg hezitálni. 
Akik már elindultunk ezen az ismeret-
len és félelmetes terepen, tudjuk, hogy 
soha nem vagyunk egyedül, s az isme-
retlenből oly hamar válik ismerőssé, 
kedvessé számunkra Isten, mintha min-
dig is ott lett volna … mert MINDIG is 
ott volt...

                       Nagy-Kasza Lona

másnaposnak tűnt, de az is lehet, hogy 
valami betegség gyötörte, nem tudni. 

Kis beszélgetés után a fiúk elmondták 
neki az örömhírt, hogy Jézus érte is 
meghalt, és meg akar neki bocsátani. 
Most azonnal elfogadhatja a kegyelmet. 
Imádkozzon velük, ha akar, és kérje 
meg Jézust, hogy legyen az élete Ura. 
Ugye ismerjük ezeket a helyzeteket, 
mondatokat. 

Bárcsak úgy lenne mindig, ahogy 
Sanyival is történt. A szíve nyitott volt 
arra, hogy megértse és meghallja az 
evangéliumot, és aznap délután megtért. 
Egyszerűen megértette és döntött. 
Öröme lett, és elkezdett élni úgy, ahogy 
azelőtt soha. Csodálatos és örömteli 
pillanat az ilyen, amely ha megadatik az 
örömhírt vivőnek, soha nem felejti el. 

Pár nap múlva, talán három, Sanyi 
meghalt. Megdöbbentő volt hallani. Úgy 
találták meg az ágyában. Nem sok ideje 
maradt itt a földi létben, de élete legjobb 
döntését még időben meg tudta hozni. 
Az Úr megengedte neki.

Mi történt Ferivel? Nos, feri ezek 
után elkezdett járni imaházba. Sokszor 
hallotta az örömhírt, sok mindent kapott 
Istentől. Volt hogy tisztán, volt amikor 
részegen, de vasárnapról vasárnapra ott 
volt az istentiszteleten. Hozta magával a 
többi cimboráját is. Úgy is mondhatnánk, 
hogy missziózott, mert hát jöttek vele a 
többiek is. 

Érdekes volt akkor a gyülekezeti 
összetétel. Örömmel figyeltük, 
hogy mindenki örül nekik, és nem 
panaszkodnak miattuk. Soha azelőtt nem 
jártak ilyen helyre. Amikor néha bejött 
hozzánk, enni adtunk neki, lehetőséget a 
mosakodásra. A férjem vagány kabátot, 
és még annál vagányabb bakancsot 
adott neki, hogy legyen mit felvenni a 
hidegben. Aztán később kaptunk egy 
fülest valakitől. Ne adjunk semmit neki, 
mert eladja, amit tőlünk kap, és bort vesz 
az árából. Később már csak azt kapott, 
amit ott nálunk meg is tudott enni. 

Sokat beszélgettünk vele, de szíve 
mégis kemény maradt, és nem élt a 
lehetőséggel úgy, mint a bátyja. Vagy 
nem volt elég ideje? Nem tudom.

Úgy egy-két év múlva aztán ő is meg-
halt, elég bizarr módon. Egy temetésen 
volt sírásó, amikor a vacsoránál tor-
kán akadt egy csont és arccal a tányér-
ba esett. Mivel mindig ivott, mindenki 
azt hitte, most is részeg, és csak alszik. 
Nem is sejtették, hogy mi történik vele. 
Szomorúan vettük tudomásul, hogy ő 
is elment, de úgy éreztük, ami rajtunk 
múlott, megtettük érte. A döntés az ő 
kezében volt. Talán nehéz, sőt biztosan 
nehéz volt elszakadnia mind attól, ami 
régi, ami addig jól működött számára és 
kipróbálni azt a jót és újat, amit Isten ad. 

A krumplis zsák missziója
„Uram, mikor láttunk téged éhezni, 

hogy enned adtunk volna, vagy 
szomjazni, hogy innod adtunk volna? 
Mikor láttunk jövevénynek, hogy 
befogadtunk volna, vagy mezítelennek, 
hogy felruháztunk volna?” Mt 25:37-38

Egy időben olyan lehetőségünk 
adódott, hogy krumplit adjunk rászoruló 
családoknak a Kelet Európa Misszió 
jóvoltából. Sok szegény és nyomorult 
helyzetben levő családhoz sikerült így 
eljutni a faluban. Ezek a családok nem 
csak a zsák krumplit kapták meg, hanem 
leültünk velük egy kicsit beszélgetni és 
imádkoztunk is értük. Tulajdonképpen 
két megdöbbentő esettel találkoztunk 
ekkor, ami ma is élmény, és Isten 
munkáját mutatja. Az ember mindig 
csak eszköz, és az Úr az, aki teszi a 
dolgát. Érdekes, hogy néha azonnali 
módon hozza tudtunkra, néha pedig 
sokkal később, hogy Ő mit cselekedett.

Íme az egyik történet. 
Sanyi és Feri testvérek voltak, akik 

egy nagyon ócska és lelakott házban 
éltek. Mindketten az alkohol rabjai 
voltak, pedig csak a harmincas éveik 
elejét taposhatták. Épp azért volt annyira 
elhanyagolt a házuk, mert soha nem a jó 
dolgokon járt az eszük. Néha láttam ferit 
az utcán, és nagyjából tudtam, hol lakik, 
de különösebb figyelmet nem szenteltem 
neki. Amikor a krumplis zsákok 
megérkeztek, Dani és egy ismerőse 
elmentek ehhez a testvérpárhoz, hogy 
nekik is adjanak. Mert hát az életmódjuk 
miatt sokszor ennivalóra sem futotta. 

A ház, amiben laktak, elég tágas 
volt, de csupán egy szobát használtak, 
amelynek fala fekete volt a koromtól. 
Mindenhol kosz és káosz uralkodott, 
egy rozoga kis kályhával a középen. Így 
éltek ők ketten, reménytelenül. Lehet, így 
is halnak meg, ha Isten az egyiküknek 
aznap nem ad egy második esélyt!

Azon a napon tehát, amikor a fiúk 
megjelentek náluk, ők örömmel fogad-
ták őket. Sanyi az ütött kopott kis ágyikó 
mellett ült egy kis széken, meggörnyed-
ve. Kabátban, sapkában, borostásan. 
Pont úgy nézett ki, mint egy vénember. 
A vaskályhán kormos fazék s egy macs-
ka, keresve, mit lehetne megenni. Sanyi 



bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus 
Jézusban való hit által.” 2Tim 3,15

Isten Igéjének olvasása és megtanulása 
nem csak egy intellektuális gyakorlat 
(l'art pour l'art), hanem a hívő ember 
mindennapi szükséglete is. Éltet 
bennünket (életnek kenyere Jn 6), másokat 
is életre kelthet, bizonyságtételeink 
nélkülözhetetlen alapja.

Isten Igéje élő és hatékony (zsid 
4,12), soha sem fogja érvényét veszíteni 
(Mk 13,31), fényénél biztonságosan 
haladhatunk utunkon (zsolt 119,105). 
Legyen hát telve szívünk és elménk Isten 
Igéjével; Krisztus beszéde lakozzék 
bennünk gazdagon! 
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IsTeN IgÉJe ÉlŐ És HATó 
Ismerjük meg jobban! 

Isten Igéjének rendszeres olvasása, és 
a legfontosabb versek memorizálása 
egy életen keresztül tartó folyamat. 
fiataloknak könnyebben megy, idősebb 
korban sem lehetetlen. Számtalan 
haszna van annak, ha idézni tudunk 
egy-egy igeverset. (Pl. bizonyságtétel 
során, vagy nehéz napjainkban, 
próbáink között.)  Manapság egyre 
kevesebb hangsúlyt fektetünk az igék 
megtanulására. Látjuk is az eredményét. 
Régebben azt mondták, hogy a baptisták 
„bibliás emberek.” Milyen jó lenne, ha 
ma is így lenne!

De ne keseregjünk, inkább tegyünk 
valamit annak érdekében, hogy nálunk 
most is így legyen! Tanuljunk meg 
például hetente egy verset Isten „élő és 
ható” Igéi közül – kívülről!

Túl sok? Túl nehéz? Nem gondolom.  
Egy kevés határozottsággal sikerülhet.

Érdemes a legfontosabb igeversekkel 
kezdeni. Tanuljunk meg egy-egy újat, 
vagy elevenítsünk fel néhányat az 
ismertek közül. 

Azon túl, hogy megtanulásra 
ajánlok ezeken a sorokon néhány igét, 
gondolkodjunk az igevers jelentőségéről, 
helyéről, üzenetéről is. Most ezt az 
igeverset ajánlom:

"Krisztus beszéde lakozzék bennetek 
gazdagon, minden bölcsességgel tanít-
sátok, intsétek egymást zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel. Szíve-
tekben hálaadással énekeljetek az 
Úrnak!" Kol 3,16  

Bibliánkat Isten Igéjének, beszédének 
is szoktuk nevezni. Mózes és az őt 
követő próféták nem csak elmondták 
Isten üzeneteit, hanem az Ő utasítására 
le is írták azokat. Isten gondoskodott 
arról, hogy élő és ható igéit az újabb 
nemzedékek is olvashassák. Az idők 
teljességén közénk érkező Fiúról János 
evangéliumában azt olvassuk, hogy 
ő maga volt az Ige, a testté lett Ige (Jn 
1,14). Nem csoda hát, ha az Úr Jézus 
arról is tanított, hogy beszédei soha el 
nem múlnak (Mk 13,31). És valóban, ma 
is olvassuk, idézzük szavait.

Most éppen Pál apostol hívja fel 
figyelmünket az Úr Jézus tanításaira, 
egyik gyönyörű levele könnyen 
megjegyezhető helyén (Kol 3:16). 
figyeljük meg, hogy Pál Krisztus 
beszédeinek gyakorlati hasznáról ír. 
A gyülekezetben, a családban vagy a 
hívők közötti kapcsolatokban rendkívüli 
szerepe van az egymásnak vagy 
egymás előtt elmondott igéknek, és 
az azokra épülő énekeknek. Mivel „a 
szívnek teljességéből szól a száj” (Mt 
12,34), nem csoda, ha Pál azt szeretné, 
ha a Krisztus beszédével lenne telve a 
szívünk, meg az elménk, gondolataink. 

Kicsit hasonlít ehhez az igéhez Isten 
Józsuénak adott utasítása, melyben 

a Törvény Könyvének olvasását, az 
azon való folyamatos gondolkodást 
kéri Mózes utódjától, vagy ha tetszik, 
parancsolja neki. Így szól ez az ige a 
Károli fordítás szerint: „El ne távozzék 
e törvénynek könyve a te szádtól, 
hanem gondolkodjál arról éjjel és 
nappal, hogy vigyázz és mindent úgy 
cselekedjél, amint írva van abban, mert 
akkor leszel jó szerencsés a te utaidon 
és akkor boldogulsz.” Józsué 1,8 Az ige 
tanulmányozásának gyakorlati hasznát 
is látni fogja Józsué. 

Timóteusnak is hasonlót ír az idősebb 
munkatárs, Pál: „gyermekségedtől fogva 
tudod a szent írásokat, melyek téged 


