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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

A TARTALOMBÓL
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Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
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Berettyóújfaluról
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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!

VOL. 103. NO. 11. NOVEMBER 2011. 103 ÉVf. 11. szÁM, 2011. NOVEMBER

Hálás hit
Hálát adni és hinni nem lehet céltala-

nul. A hálánkkal Valakihez megyünk, 
hozzá, akinek hiszünk is. Ezért írja Pál 
apostol: a Krisztusban „meggyökerez-
ve” erősödik a hit, és benne lesz egyre 
bőségesebb a hálánk is. Mindkettő az Úr 
Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban 
realizálódik.

Az „új ateisták” (Richard Dawkins, 
Daniel Dennett, sam Harris, Christopher 
Hitchens és társaik) azt károgják a ke-
reszténységről, hogy elvárásai kénysze-
rével meggátolja szinte az ember fejlő-
dését. Az erkölcsöt érintő kérdésekben 
is darwinistáknak van csak szabad-
ságuk ekkora badarságot mondaniuk. 
szerintük, a moralitás is a vak evolúció 
terméke. A valóság az, hogy magunktól 
nem sok jelét adjuk a javulásnak. 

Az istentagadók vádja alaptalan. A 
hitről (amire épül az erkölcs) és a hála-
adásról nem azt mondja a Biblia, hogy 
azokat gyakorolnunk kell, mert Isten-
nek tartozunk velük. „Hála legyen Is-
tennek, kimondhatatlan ajándékáért!” 
– írja Pál apostol (2Kor 9,15) – Krisztu-
sért, aki által, és akiben erősödik a hit. 
Megelőlegezett jó a Krisztusban kínált 
megváltás, mint Isten minden más aján-
déka is. A bajunk tehát nem a hálában 
járatlanok elesettsége, hanem tudatos 
elfordulásunk a hála okaitól, és az azok-
kal való visszaélés (Róma 1). Magyarán, 
aki gőgjében, vagy ki tudja mi okból 
visszautasítja az ajándékot, hálás sem 
lehet érte. Nem csak a rosszat téve vé-
tünk, de úgy is, hogy nem tesszük azt 
a jót, amire Isten sokféleképpen bátorít 
bennünket. Merőben mások lennénk, ha 
jól élnénk az Isten ajándékaival. Krisz-
tusban „meggyökerezve” vagyunk… 
igazán hálásak is.

A hálás életszemlélet pozitív fizioló-
giai hatása az orvostudományt is fog-

lalkoztatja. Az agyi folyamatok kutatói 
empirikusan kimutatható változásokat 
észlelnek, melyek a hálás életszemlélet 
nyomán alakulnak ki. Agyunk is taka-
rékoskodik az energiával; a stimulán-
sokra kiszámítható módon reagál. A 
„járt utak” (attention density) a tudatos 
hittel (ami nem érzés, hanem igaznak 
vallás) „kikerülhetők”; helyettük újak-
ra lehet lépni. Akit annyi veszteség ért 
már, hogy fél örülni is, azt az öröm okai 
is aggódásra késztetik. A hálára élesített 
gondolkodás ezzel szemben értékel és 
jutalmaz. Bár a pozitív pszichológia kö-
vetőinek metafizikai alapállása az agyi 
folyamatok és a tudat azonosságáról el-
lentmond a Biblia tanításának, tudomá-
nyos megfigyeléseik a Szentírást igazol-
ják. A feltekintő és hálás életszemlélet 
pozitív hatása kimutatható az egészségi 
állapotunkon. Közvetlen érdekünk is te-
hát, hogy ellenük álljunk hálátlanságba, 
majd sokféle betegségbe torkolló hajla-
mainknak. Legyünk háládatosak (Kol 
3,15)!

Ki ne tapasztalta volna már meg, hogy 
milyen ragadós tud lenni a hálátlanságot 
terjesztő zokszó és panaszkodás? A hála 
megannyi, szép megnyilvánulása is ma-
gával ragadó. Ma, amikor kortársaink 
közül túl sokra úgy hatnak a modern 
világ összevisszaságai, hogy a dereku-

A TARTALOMBÓL
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Hálaadónapi írások
November 13. Irodalmi Nap
Fényképes beszámoló a chicagói 
     ifjúsági találkozóról
Távol és mégis közel:  Beszámoló 
     a Felvidéki misszióról

folytatás a 3. oldalon

Ó, mily jÓ az Úrban bízni
Ó, mily jó az Úrban bízni, 
Erre bátorít szava, 
Megnyugodni ígéretén, 
Velünk van Ő mindennap. 
     Refrén:
     Jézus, Jézus, hű Megváltóm, 
     A reményem csak Te vagy,
     Én Királyom, én Kőszálam, 
     Benned bízom mindennap.
Ó, mily jó az Úrban bízni, 
Bűnt eltörlő vérében, 
Hittel folyton Őrá nézni, 
Meggyógyulni sebében.  Refr.
Ó, mily jó az Úrban bízni, 
Véle járni szüntelen,
Üdvöt, békét Ő ad nékem, 
Ezt vallom minden helyen.  Refr.
Úgy örvend a szívem Benned, 
Drága Jézus hű barát.
Te vezetsz e létből engem 
Égi, szép hazámba át.  Refr.
                                 (HH 612)

"Gyökerezzetek meg és épüljetek fel 
őbenne, erősödjetek meg a hit által, 
amint tanultátok, és hálaadásotok le-
gyen egyre bőségesebb." (Kol 2,7)

A hálátlanság mások által is érzékel-
hető jele a hit hiányának.

A hálás életvitel és az istenfélelem kö-
zött szoros kapcsolat van, mert a hála az 
Isten iránti bizalomban elmélyít, míg a 
hálaadásban rest elveszti a helyes pers-
pektívát az élet legfontosabb tényezőivel 
kapcsolatban. A hit és a hálaérzet együtt 
nőnek; de egyszerre meg is gyengülhet 
mindkettő - ezért találunk olyan sok fel-
hívást a hálaadásra már az ószövetségi 
szentírásban is, melyben a hit hallgatás 
arra (engedelmesség annak), akihez a 
hálánkkal megyünk. 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

A 103 év alatt többször is változott új-
ságunk fejléce. Ezek az általam ismert 
változatok. A legelsőt hamar váltotta a 
mellette lévő, a jelenlegit már fél évszá-
zada használjuk.

Tartalmát kezdettől fogva (1908. jú-
nius 15-i dátummal jelent meg az első 
szám) főleg ezek képezték: igehirde-
tések, elmélkedések, áhítatok, versek, 
énekszövegek, riportok, missziós hírek.

Mostanában  ezekről a gyülekezetek-
ről olvashattunk beszámolóinkban:  Al-
hambra, Chicago, Cleveland, Detroit, 
Melbourne, New York, Palm Bay, Santa 
Monica, Toronto, Kipling, Ráma Tábor.

Rendszeres rovataink: Távol és mégis 
közel – beszámolók az óhazai gyüleke-
zetek és a társszövetségek életéből.  / 
MABAVISZ / Valóban? (Novák Jó-
zsef) / Akik elmentek / Vasárnapi is-
kola (Mátrainé) / Sierra Leone (Füredi 
Kamilla) / Életem (Nagyajtai Eszter) / 
Lapozgassuk a Bibliát.

Havonta 800 + példányban nyomtat-
juk az újságot. 1997 szeptembere óta az 

nOVEmbEr 2.  
VaSÁrnaPja  

irODalmi 
naP

Interneten is megtalálható minden szá-
ma.

Előfizetés: egyénileg, vagy gyüleke-
zeten keresztül. Az ára? Havonta egy 
fagylalt vagy 2 kávé vagy egy szelet 
pizza ára. 

Néhány kérdés: Mi az, amit legszíve-
sebben olvas lapunkból?  Mit szeretne 
olvasni? (Ötleteket, javaslatokat szíve-
sen fogad a szerkesztő.)  

Lapunkat úgy olvassa, mint a saját ki-
adványunkat? Ha nem, miért nem?  Lel-
kipásztora, vagy gyülekezetének tagjai 
írnak-e az Evangéliumi Hírnökben?   
Ha nem, szeretné-e, ha az ő írásaikat is 
olvashatná? Tudja-e, hogy ki az Evan-
géliumi Hírnök lapkezelője? 

Szeressük, ha szerethető; olvassuk, 
ha olvasható; kritizáljuk, ha jobbá sze-
retnénk tenni; adjuk tovább, ha érde-
mesnek találjuk arra, hogy mások felé 
missziózzunk vele; fizessük elő, hogy 
fennmaradhasson! Mások számára is 
előfizethetjük az Evangéliumi Hírnököt.  
(szerk)

103 éve az 
Evangélium 

és a 
Szövetségünk 
szolgálatában.
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bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
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HÁlÁS  HiT 
folytatás az 1. oldalról

Hétköznapi dicséret
Köszönöm, hogy felragyog felettem
reggeli napod, Istenem!
Köszönöm, hogy minden kis sugára
égi üzeneted nekem!
Hála Neked, hogy még mindig élek,
ismét kaptam egy új napot,
hogy nincs fájdalmam, és ha lassan is,
tetszés szerint mozoghatok.
Köszönöm, hogy megőrizted szívem
ütemes dobbanásait,
és elűzted az én nyugtalan lelkem
békétlen aggodalmait!
Hála Neked, hogy öregen is
számon tartod az életem,
s hogy ott élhetek szárnyaid alatt!
Nélküled mi lenne velem?
Ez új napot is koronázza be
a Te áldásod, Istenem!
Hogy estvéli sóhajom ez lehessen:
Mai munkámat elvégezhettem!
                               Oláh Lajosné

HÁlÁVal ÁlDOzzÁl 
az iSTEnnEK!

November negyedik csütörtökjét há-
laadó nappá jelölte Lincoln Ábrahám, 
az Amerika Egyesült Államok elnöke 
1863-ban.  Azóta hivatalos ünnep, mun-
kaszüneti nap a "Thanksgiving Day". 
Megemlékezés Isten kegyelméről, ve-
zetéséről. Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy nem hálamondó napról van szó, 
hanem hálaadó napról. „Mindenért há-
lát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által.” (1Thessz 5:18)

Az örökkévaló Isten kimondhatatlan 
ajándéka az Úr Jézus Krisztus, aki által 
üdvösségünk, örök életünk biztosított. 

Amikor ezt a néhány sort olvasod, ha-
tározd el, hogy ebben az évben nem csak 
hálát mondasz, hanem hálát is adsz!   
Önmagad adod először Isten szolgá-
latára. Amikor ezt teszed, Isten nem 
tehetségedet, vagy tehetetlenségedet 
nézi, hanem azt, hogy adsz-e időt az Ő 
szolgálatára, kész vagy-e anyagi javaid-
ból Isten oltárára tenni valamit? Kész 
vagy-e az igazi istentiszteleten szolgál-
ni? Mert a „tiszta és szeplő nélkül való 
istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: 
Meglátogatni az árvákat és az özvegye-
ket az ő nyomorúságukban, és szeplő 
nélkül megtartani magát a világtól”  
(Jakab 1:27). 

Menj el, látogass meg egy elhagya-
tottat, ha idős, ha beteg, vigyél neki jó 
tyúkhúslevest, vagy valami jó főtt ételt, 
süteményt. Áldozz időt a vigasztalásra, 
a buzdító igékre.

Ha ezt, vagy ehhez hasonlót meg 
tudsz tenni, nagy örömöd lesz neked is.

Levelet írni valakinek, akivel senki 
sem törődik, felhívni telefonon egy rég 
elfelejtett barátodat, aki jót tett veled.

Hálát adni a fizikai otthonodért, ele-
delért, úgy is, hogy anyagilag segítesz 
azokon, akik tűzvészben, tornádóban, 
árvízben elvesztették otthonukat, csa-
ládtagtagjaikat.

Nincs nagy vagyonom, életbiztosítá-
som, de van egy biztonságos otthonom, 
van egy áldott házastársam, több mint 
ötven éve. Nagyon sok okom van a hála-
adásra. Uram, segíts, hogy tudjak hálát 
adni mindenért.

                    Hunter Vadász János

„Szabad mindenkinek az Isten házá-
ba ajándékot vinni. Egyebek vigye-
nek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, 

én azt viszem, amit vihetek, tudniillik 
magyar nyelven az egész Bibliát.”

                                  Károli Gáspár

kat beadva, hol hitetlenkedő iróniával, 
hol meg földhöz ragadt rosszat sejtéssel 
fogadnak minden hírt, nem a krisztusi-
akhoz méltó magatartás megvetni ezért 
őket. Való igaz, hogy a hálátlanságában 
és hitetlenségében vak ember a menny-
országban is duzzogna, de ismernek-e 
hálás, az élet ajándékával máris jól élő, 
Istenben reménykedő hívőket?! Az önér-
dekünket is szolgáló hálás életszemlélet 
megtanulása és begyakorlása, a megvál-
tottságunk eseményeit igenlő „Istenem, 
köszönöm!”, az Úr csodálatára kész hit 
örömei és készségei nem csak a Krisz-
tusban kiteljesedő élet jelei, de hasznos 
szolgálatunk módja is.

Tanuljunk úgy élni, hogy a hit igazsá-
gaival áthatott hálás életszemlélet pozi-
tív hatása megtapasztalt jó legyen - szá-
munkra és a környezetünkben!

                                 Novák József

HÁlaaDÓ zSOlTÁr 
Atyám! – köszönöm a Fényt 
s a Fények Fényét: Áldott Fiadat. 
Köszönöm szememet, hogy látok, 
és szívemet, hogy látlak – látva Őt.

Köszönöm a nyüzsgő nappaloknak 
kemény, keserű-édes, emésztő robotját 
s az éjszakákat, amikor Te folytatod 
csendben, 
amit én elkezdettem nappal, 
s te elkezded bennem és körülöttem, 
amit majd új nappal folytatnom nekem 
kell.
Köszönöm az Időt. 
A Múltat, melyben ott maradtam, 
a Jelent, amelybe bölcsen engem is 
beleszerkesztettél
s a Jövőt, melyben kitartó kegyelmed 
folytán 
ott látom még a nekem kihagyott helyet. 
És köszönöm a még távolabbi, sejthető 
jövendőt, 
hol Idő nem lesz többé, 
csupán  csak Te meg én.

Köszönöm ezt a borzasztón-gyönyörű 
száguldást,
melyben a súrlódásoktól forróvá tüze-
sedett öntudat
szilaj-merészen, mint egy űrhajó
vágtat a végtelenbe: Feléd, Hozzád.

Köszönöm a bűneimet, amelyek földre 
kényszerítettek
Téged, égi Szerelmem, Megváltóm...
Másképp hogyan lehettél volna enyém?!
Veled boldog vagyok kimondhatatlanul,

s néha azért vétkem csupán,
hogy Benned leljek enyhülést vétkemre. 
Köszönöm a kesernyés próbák prését 
s a kő-súlyú búsító bánatokat, 
melyek alatt kicsordul életemből 
a gyermeki ragaszkodás mézízű mustja, 
s kihull lelkemből 
a hitetlenség szennyes törkölye. 
Köszönöm a vakot, akinek tegnap este 
rongyos sapkájába ejthettem egy forintot, 
és köszönöm, hogy megáldottad ajkam 
vigasz-forint-szavakkal, amelyeket 
odaadnom 
vakoknak és lelki nyomorékoknak 
hivatásom,
halálosan komoly, nagy kötelesség. 
Köszönöm a karmos embereket,
hűtlen barátokat és hű ellenségeimet, 
kik kusza ábrákat karmolnak naponta 
arcomra, szívemre. 
Tudom: ujjuk hegye nagyon sokszor 
a Te szent akaratod eszköze, 
hogy kiformálod velük rajtam 
arcodnak egy-egy drága, finom vonását, 
míglen kiábrázolódik 
Krisztus hatalmas lénye bennem.
És köszönöm a szavak faragva formál-
ható oltárkövét, 
melyekből most is oltárt emelhettem, 
hogy hódolattal megáldozzam rajta 
- jó illattétel áldozataként – 
Atyám, Neked, a szívemet.
                          Gerzsenyi Sándor 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2011. november 

Vajon élne Luther Márton az internet 
kínálta lehetőségekkel a Reformáció ta-
nainak hirdetésében? Hát Spurgeon? Fel-
töltetné a múlt vasárnapi istentiszteletet 
a YouTube-ra? Koruk vívmányaitól nem 
idegenkedtek, mert az evangélium hatha-
tós terjesztése volt a tét… de én nem va-
gyok biztos abban, hogy ma ugranának 
ezekre a lehetőségekre. A XVI. századi 
reformátorról, aki híresen igényes volt a 
fogalmazásban, nem nehéz elképzelni, 
hogy könnyen illanó jókedvét szegné az 
a stílus és forma, amire az sMs, vagy az 
email leszürkíti a legnemesebb gondo-
latot is. Az „Asztali beszélgetések”-ben 
böngészve belekóstolhatunk a sok jóba, 
amivel a házánál kosztoló diákokat Ka-
tája főztjén túl is megvendégelte. A késő 
éjszakába nyúló vacsorák és a kötetlen 
beszélgetések alkalmat kínáltak megér-
tetni a környezetével mindazt, amit írott 
szóval elmondani a hitről, vagy Isten 
szeretetéről nem lehet. Spurgeon? A vik-
toriánus Anglia minden zugát ismerte. 
Bizonyára nem kerülték el a figyelmét 
korának a kulturális sajátosságai, köz-
tük az a fura jelenség sem, hogy az írók 
készsége a brutális valóság ábrázolására 
és az olvasók igényei a szép és jó szóra 
szembe kerültek egymással. Olvasva is 
óriás a „prédikátorok fejedelme”; még 
ma is - főleg ma. A melankóliába hajló, 
túlsúllyal küszködő Spurgeon tisztában 
volt azzal, hogy szószéki szolgálatára 
is hatással lehet saját terheltsége. Eny-
nyi nagyság kivetítve arra a „vászonra”, 
amin a YouTube-ot használók keresked-
nek, nem lenne magával ragadó. Dr. Bo-
ross Géza kiváló könyvében (spurgeon 
kincseskamrája, 1989) egy olyan orátort 
ismerünk meg, aki csakúgy „csüngött” a 
hallgatóságon, mint az rajta. Aki a szó-
szék kereteit sem tűrte, aligha hajtaná 
meg magát modern világunk mütyürkéi 
előtt. És még arról nem is szóltunk, hogy 
a kölcsönösség hiányában vesződik a 
legjobb szónok is…

Ha egyszer a személyes kapcsolatot és 
az abban kínált jót a technika vívmánya-
ira bízzuk (minél nagyobb mértékben 
tesszük ezt, annál inkább), elkötelezzük 
magunkat az új média diktátumaihoz 
való idomulásra is. A zenei hangzatok 
színvilága a gyorsaság áldozata lesz. 
A kamera beállítása és a világítás nem 
csak a látást biztosítják, de láttatnak 
is. Fokozhatják a hatást, terelgetik a fi-
gyelmet; a nézővel való játékra rengeteg 
trükköt találtak már ki. A megkövetelt 
alkalmazkodással veszítünk abból, ami 
fontos. Kísérttetünk és kísérthetünk av-

val, ami kárt is okoz, nem csak jót. A 
célzottság gondolati értékei az elérhető-
ség technikai feltételei közé szorulnak; 
nem először van ez így, de talán még 
sohasem követelt ennyi megalkuvást a 
média.

A teendő ilyenkor nem az, hogy há-
tat fordítunk a fejlődésnek. A gyorsan 
változó körülmények között fektessünk 
még nagyobb hangsúlyt az értékekre, 
a formákra, a már bevált gyakorlatok-
ra; átgondolt és modern alkalmazására 
mindannak, amit a Gyülekezet 2000 
éves történelme ránk hagyományozott! 
Amíg az örök célt hitelesen szolgáljuk 
velük, jól állnak a Gyülekezet kezében a 
modern kor eszközei. 

Az alhambrai gyülekezet nyugdíja-
sai közül többen ügyelnek egymásra a 
Skype-on is. Tudok esetről, amikor a 
kamera segítségével ellenőrizték, hogy 
az előírt gyógyszer pontosan be legyen 
véve. A kapcsolattartásért - a magány, 
a nagy távolságok legyőzéséhez és az 
időszerűségért – hasznos eszközzé vál-
hat a számítógép, de meg kell tanulnunk 
óvatosan kopogtatni ezekért. Hogyan 
kívánhatnának annyian „Boldog szüle-
tésnapot!” az ünnepeltnek, és ki tudná 
észben tartani azt, hogy ki, mit, mikor 
ünnepel? A szövetségünk gyülekezete-
iben élő fiatalok többsége jól használja 
a facebook-ot is, és megvallom, én is 
szívesen hallom, amikor azt csipogja az 
övemen a telefon, hogy „lájkoltak” va-
lamit, valakik, valahol, amit fontosnak 
véltem leírni. Függőséggé akkor válna 
ez, ha a nemtetszikelők csipogása meg-
zavarna. Mivel a meggyőződésünk nem 
mások kedvéért a miénk… 

A gyülekezeti közösséget, mindazt, 
aminek abban történnie kell, nem he-
lyettesíti, sőt rosszul tükrözi az új mé-
dia. Legvilágosabban ott látszik ez, ahol 
a közösség áldásait és hasznos kihívá-
sait már le is cserélték a virtuális világ 
gombnyomással változtatható látszata-
ival. Igen, a szószék fölött villogó ha-
talmas üzenőfalon meg lehet dicsérni a 
prédikátor nyakkendőjét, gyorsan hozzá 
lehet szólni a tanítás legutolsó pontjá-
hoz, de együtt imádkozni virtuálisan 
nem, csak lélekben lehet. Dr. Albert 
Mohler, az sBC legnagyobb szeminá-
riumának elnöke szerint, a gyülekezet 
internetre szabott szolgálataiban sokkal 
több a rossz, mint a remélhető jó. Egy a 
fiatalok körében népszerű „YouTube-os” 
igehirdetőtől példákat is említ, ilyene-
ket: a szóhasználata és a témaválasztá-
sa a gyülekezetében kárt okoz; valótlan 
képet fest a hívő közösségről azok előtt, 
akik azt az internetes szolgálatait követ-
ve ismerik; felszínes gondolkodásra és 
passzivitásra nevel.       

Luther és spurgeon csínján bánnának 
az internettel. Ők is megkeresnék rajta 
a barátaikat, de a levelezésük csakolyan 
gazdag lenne, mint amilyen volt is. Él-
nének a lehetőséggel, hogy a világról tá-
jékozódjanak, de megválogatnák, hogy 
melyik lapnak az ingyen portékáját ve-
szik be. Talán még blogot is írnának; a 
régieknél a naplóvezetés csakúgy része 
volt a lelki életnek, mint az Ige tanulmá-
nyozásával töltött idő. Mindent megten-
nének azért, hogy a virtuális világ ha-
zugságait leleplezzék, és a Krisztushoz 
hívják kortársainkat, mert a krisztusi 
élet valóságával nem lehet virtuálisan 
„leteríteni” a lelkeket. A legszegénye-
sebb gyülekezeti közösséget is többre 
tartanák annál, ami klikkekkel érhető el.

Mi minden történik az interneten egy 
perc alatt (míg 2-3 bekezdést kényelme-
sen elolvasunk)? Percenként 600 videót 
töltenek fel a YouTube-ra; 1 500 új blog 
jelenik meg; 13 ezer programot töltenek 
le az „okos-telefonokra”; 100 ezren csi-
pognak arról, hogy éppen hol vannak, 
és mit csinálnak; a Google keresőbe 700 
ezer kifejezést írnak be, és 168 millió 
üzenetet küldenek világgá. 

Valóban egy új, “másik világ” ez; 
amiben jól élni elődeinkre is figyelve 
tanulhatunk. 

                              Novák József

a mi zSOlTÁrUnK
Vannak olyan napok amikor táncolni 

lenne kedved az öröm miatt. Más napo-
kon pedig úgy érzed magad, mint aki 
sírba száll. Dávid királynak is voltak 
ilyen érzelmi ingadozásai. Olykor egy 
zsoltáron belül örvendezik és szomorko-
dik. Azt gondolom, mindkét lelki álla-
pot normális, sőt biblikus.

Nem tudsz mindig örvendezni, de 
nem szabad mindig szomorkodni sem. 
Erre azt mondhatja valaki: Igen, de az 
1Thessz. 5: 16-ban Pál apostol ezt írja: 
Mindenkor örüljetek!

Erre azt mondom, hogy az Úr gyer-
mekei rendelkeznek egy alap örömmel, 
amely a megváltás tudatából táplálko-
zik. Az az öröm, amikor tudod, hogy 
elfogadott az Úr, megbocsátotta a bűnei-
det, a gyermeke vagy, neved fel van írva 
az élet könyvében. És mégis vannak ne-
héz napok, amikor vonszoljuk magun-
kat, nehéz minden, fájnak dolgok, nem 
értünk dolgokat.

Nem az a nagy teljesítmény a lelki éle-
tünkben, hogy soha nem vagyunk szo-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. november 5. oldal

morúak, hanem az, hogy elmondhatjuk 
az Úrnak, és letehetjük a szomorúsá-
gunk okát az ő kezébe. Mondhatunk mi 
is Istennek egy zsoltárt úgy, mint Dávid; 
a mi zsoltárunkat, a szívünk állapotá-
nak a zsoltárát. Így a gyászunk örömre 
változik, zaklatottságunk átalakul bé-
kességgé, a félelmeink eloszlanak, és 
bátorságot kapunk a nehézségek elhor-
dozására. Ennek a változásnak a csodá-
ja kizárólag az Úr jelenlétében történ-
het meg. Ezért mondja Dávid: „Uram, 
szeretem a te házadban való lakozást, 
és a te dicsőséged hajlékának helyét”  
(zsolt 26:8).

Dávid azért szerette azt a helyet, mert 
ott változott a siralma vígságra. Adja az 
Úr, hogy Dávid király tapasztalata le-
gyen a mi személyes tapasztalatunk is.

                              Lukács János

Balla Gábor nyugalmazott lelkipász-
tor köszöntése 80. születésnapján

Balla Gábor testvér szeptember 16-
án töltötte be 80. életévét. születésnap-
ján meglátogattuk akroni otthonukban.   
Testvérünk a tőle megszokott alázattal 
akarta elhárítani az ünneplést. Amikor 
viszont a megtett életút eseményeiről 
kezdtünk beszélgetni, megeredt ajkán 
a szó mennyei Atyánk gondoskodásá-
ról, elhívásáról és végtelen kegyelmé-
ről. Ugyancsak jó Atyánk felé szállt a 
hála és dicsőítés, amikor a felolvasott 
ige elhangzott: „Az Úr az én erőm és 
pajzsom, őbenne bízott szívem, ör-
vend szívem és énekkel dicsőítem Őt”  
(zsolt 28:7).

Balla testvérék Erdélyben szolgáltak 
nyugdíjba vonulásáig, feketegyarmat 
és székelyhíd körzeteiben. A kiterjedt 
körzetek állomásait csak az Úrtól nyert 
erővel, teljes odaadással, fizikai túl-
terheléssel tudta ellátni szűkös anyagi 
körülmények között. feleségével, Pi-
roskával mégis örömmel szolgáltak. Az 
egykori akroni magyar és román vegyes 
gyülekezet 1976-ban hívta meg pásztori 
szolgálatra. Amikor nyugdíjba vonult az 
illetékes hatóság értesítette, hogy távo-
zásukhoz hozzájárul és a nagykövetség 
elővehette a 16 évig fektetett dossziét.

1991. év elején érkeztek meg férjezett 
leányának családjával együtt az Egye-
sült Államokba.

Jelenleg feleségét, Piroskát ápolja, 
akinek gyenge fizikai állapota miatt 
már nem tudják elhagyni otthonukat. A 
sokféle megpróbáltatás ellenére a velük 
eltöltött idő alatt mindig gyülekezeti 
közösséggé formálódunk istentisztele-
ti jelleggel. Az úrvacsorai együttléten 
most is valamennyien gazdagodtunk 
egymás hite által.

A helybeli román nyelvű baptista 
gyülekezet pásztora és a tagok példás 
szeretettel és tisztelettel veszik körül 
Balla testvéréket. Az igét, míg tehette, 
rendszeresen hirdette románul is közöt-
tük.

Jó Atyánk áldása nyugodjon meg fá-
radt szolgáján! 

          Fazekas László és Erzsébet

nem különös?
Nem különös, hogy a húsz dolláros, 

milyen nagy összegnek tűnik amikor 
körbe viszik a perselyt a gyülekezetben, 
és mégis olyan kicsi összeg amikor 
bevásárolni megyünk vele?

Nem különös, hogy két teljes 
óra milyen hosszúnak tűnik a 
gyülekezetben, és milyen rövid amikor 
tévét nézünk?

Nem különös, hogy amikor imádkozni 
kezdesz, olyan nehezen találod a 
szavakat, de amikor egy jóbaráttal 
beszélgetsz, nem tudnád abba hagyni, 
mert annyi a mondanivalód?

Nem különös, hogy milyen nehézkes 
és unalmas egy bibliai igerészt elolvasni, 
és ugyanakkor milyen könnyűnek 
tűnik akár száz oldalt is elolvasni egy 
izgalmas regényből?

Nem különös, hogy mindenki 
szeretne az első sorban kapni helyet a 
koncerten vagy a sport mérkőzésen, de 
az imaházban mindenki a hátsó padokat 
keresi?

Nem különös, hogy ha gyülekezeti 
eseményről van szó, szeretnénk két-
három héttel előre tudni róla, hogy 
betáblázhassuk a naptárunkba, de ha 
számunkra fontos eseményről szerzünk 
tudomást, egy pillanat alatt is eldöntjük, 
hogy részt veszünk rajta?

Nem különös, hogy milyen 
nehézkesen tanulunk vagy osztunk meg 
valamit Istenről, és ugyanakkor milyen 
könnyen tanulunk meg és osztunk meg 
egymással pletykákat?

Nem különös, hogy milyen könnyen 
elhisszük, amit az újság ír, de gyakran 
kétségbe vonjuk Isten Igéjét?

                         Ismeretlen szerző

az említett nagy dolgokat önmagamtól 
cselekszem, félő dolog, hogy hiú dicső-
ségvágyból tettem, és végül azt a választ 
kapom: „Nem ismerlek titeket.”

Dicsőséges Megváltó Urunk, járass 
bennünket szentlelked által mindenkor 
a kiváltképpen való úton! Ámen

a KiVÁlTKÉPPEn ValÓ ÚT*
„És ezen felül még egy kiváltképpen 

való utat mutatok néktek.” (1Kor 12,31) 

A korintusi gyülekezetben pártosko-
dás lépett fel, és ez a helyzet tarthatatlan-
nak bizonyult, mert hiányzott a krisztusi 
szeretet. Az apostol szerette őket, hisz 
őt használta fel az Úr, hogy a közösség 
létrejöjjön. Aquillával és Prioscillával 
dolgozott együtt, mint sátorkészítő, a 
házaspár lakásán, egy évig és hat hóna-
pig. A tizenharmadik részt az apostol az 
említett kiváltképpen való út megmuta-
tására szánta, hogy az isteni szeretetben 
járjanak. MIÉRT JÁRNAK OLY KEVE-
SEN A KIVÁLTKÉPPEN VALó ÚToN? 
Az ember legjobb esetben is csak ér-
dekszeretettel rendelkezik. Ezért volt 
a görögöknek bolondság, a hébereknek 
pedig botránkozás a keresztről való be-
széd. Ez az út, még a vallásos vezetők 
számára is, járhatatlan volt. Nikodémus 
nemcsak papi ember volt, hanem a 
szinedriumnak is tagja, mégis azt kell 
mondja neki dicsőséges Urunk: „Senki 
sem láthatja meg Isten királyságát, ha 
felülről nem születik.” (Jn 3,3) A mai hi-
tetlenek számára is érthetetlen, legyenek 
bármilyen nemzetiségűek, az Isten sze-
retetének útja. A felülről való születés a 
Szentlélek Isten munkája, melyről Pál 
apostol így nyilatkozik: „Mert szívünk-
be áradt az Isten szeretete a nekünk ada-
tott Szentlélek által." (Rm 5,5)

Ezek szerint, a bennünk munkálkodó 
szentlélek Isten képesít arra, hogy nem 
csak a magunk emberi szeretetével sze-
ressünk másokat, hanem azzal az isteni 
szeretettel, amellyel Ő hordoz bennün-
ket. Ez a szeretet nem fogy el soha, nem 
fárad el és érdektelenül tudja szeretni 
akár az ellenséget is. Ilyen volt hűséges 
Megváltó Urunk, és Benne öltött tes-
tet az Isten szeretete. Az apostol nem 
csak az isteni szeretetet látja kiáradni 
a szentlélek Isten által az emberi szí-
vekbe, hanem az erőt és a józanságot is: 
„mert Isten nem a gyávaság szellemét 
adta nekünk, hanem hatalomnak, szere-
tetnek és józanságnak szellemét.” (2Tim 
1,7) Ezek szerint a többi isteni erényt is, 
a szentlélek Isten árasztja a szívünkbe, 
ha hajlandók vagyunk feladni örökölt, 
hitvány tulajdonságainkat.  A szentlélek 
Isten új értékrendet alakít ki bennünk. 
Nem sokat ér az ékes beszéd, a prófétá-
lás, az ismeretek sokasága, a hit nagy-
sága, vagyonunk szétosztása, a mártí-
romság gondolata, mert mindezekre az 
Ő szeretete kell ösztönözzön. Ha pedig 

lÁTOGaTÓban a 80 ÉVES 
balla GÁbOrÉKnÁl

*Balla Gábor: MARADJ AZ ÚTON!  
Áhítatok minden napra, Akron, OH, 
2010.  Ez a január 7-i áhítat. 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2011. november 

átszelő csatornákról, majd később a hajó 
a Michigan tóra “evezett” így messziről 
is megcsodálhattuk a gyönyörű felhő-
karcolókat. Az időjárás mindenkit há-
laadásra indított, mert ritkaság az ilyen 
hőség októberben a szelek városában.  
Sokan a napkrémeket is elővették az 
erős napsütés miatt. A hajókázás után 
még egy kiadós gyaloglásban is részünk 
volt a Millenium Parkba és csak utána 
indultunk vissza az imaházhoz, ahol a 
nőtestvérek nagyon finom vacsorával 
várták a kifáradt túrázókat. 

Az esti alkalmon énekléseket, bizony-
ságtételeket hallhattunk a fiataloktól.  
Az igei üzenetet Püsök Dániel, toron-
tói lelkipásztor testvér végezte a János 
15:16 alapján. Az istentisztelet után az 
imaháznál maradtunk, ahol az alagsor-
ban kávéház volt Lukács Anita és a helyi 
fiatalok jóvoltából. Anita a starbucks-
nál dolgozik, így mesterségét mutathat-
ta be nekünk a nagyon finom ízesítésű 
kávékkal. Ez idő alatt a fiatalok tudtak 
egymással beszélgetni, ismerkedni, 
majd egy kis szünet után Gerstner Kor-

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - CHICAGÓBAN
(Characteristics of a True friend) a Pél-
dabeszédek könyve alapján. Este a fia-
talok közösen mentek Chicago belváro-
sába sétálni, ahol  nemcsak a gyönyörű 
várost láthatták kivilágítva, hanem le-
hetőségük volt a barátságokat mélyíteni 
a beszélgetéseken keresztül, illetve új 
kapcsolatokat kialakítani.

Szombat reggel 10 órakor kezdődött 
az alkalom énekléssel, majd a dicsőí-
tés után Kulcsár Dániel angolul szólt 
a fiatalokhoz. Azután három csoportba 
osztódtunk: Kulcsár Dániel és Gerstner 
Kornél a középiskolás fiatalokat vezette, 
Püsök Dániel testvér a 18 év fölöttieket, 
és a harmadik csoport a házaspárokból 
alakult Lukács János testvér vezetésé-
vel. szinte mindenhol közel harmincan 
vettek részt. 

A gyors pizzás ebéd után hajókirán-
dulásra ment a népes sereg Chicago bel-
városába. A túra folyamán a város épü-
leteit ismerhettük meg közelről, a várost 

Nagy izgalommal várta mindenki 
az idei őszi ifjúsági találkozót, amit a  
chicagói testvérek szerveztek ezúttal.  A 
helyi ifjúság már hónapok óta készült 
erre a hétvégére a gyülekezettel együtt. 
A Jó Isten különösen is megáldotta az 
ott töltött napokat. Sok helyről érkeztek 
a fiatalok, akiket néhány szülő is elkí-
sért. Kanadából, Toronto környékéről 
jöttek a legtöbben (36 fiatal szülőkkel 
együtt) míg Detroit, Cleveland, New 
York, Alhambra, Virginia, florida, 
Wisconsin, Texas, Románia és Magyar-
ország is képviseltette magát, így össze-
sen több mint 100 vendég vett részt ezen 
a hétvégén.

“Friend or Foe” - Barát vagy Ellen-
ség. Ezt a témát választották a helyi fia-
talok a konferencia mottójának. 

Péntek este dicsőítéssel kezdődött 
az alkalom Bákai József testvér veze-
tésével, majd Gerstner Kornélnak volt 
egy tanítása az igaz barát jelleméről 

Torontóból érkeztek a legtöbben (1) az Alhambraiak jöttek a legmesszebbről (4). 
Szabó Jonathán bemerítkező és Lukács János lp. (2). Chicagói csoportkép (3). 



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. november 7. oldal

gyülekezet építkezéseinél, legutóbb a 
lelkészlakás konyhabútorzatának a ki-
cserélésénél személyesen is meggyő-
ződtem arról, hogy Laci bácsi művésze 
volt a mesterségének. 

Egyszer elvitt a fatelepre anyagot vá-
logatni. Nagy élmény volt nem csak a 
kezében forgatott léc múltjáról tanulni 
tőle, de még a jövőjéről is; hogy milyen 
eszközökkel, hogyan megmunkálva lesz 
majd mutatós része a készülő bútornak. 
Nagy körültekintéssel látta el a gyüleke-
zetben vállalt szolgálatokat is. Gyönyö-
rűen kottázott, és a zenekar vezetője-
ként kedves szigorral vigyázta a rendet 
minden vonatkozásban. Veszpeller test-
vér szolgálataira emlékezve a fiatalok is 
megemlítették, hogy zenei érdeklődé-
sükre milyen nagy hatással volt.

2011. szeptember 24-én búcsúztattuk. 
A temetőkert szép kápolnáját megtöl-
tötte a gyászoló gyülekezet. Gyermekei 
és unokái megosztották velünk otthoni 
emlékeiket, de az istentisztelet hangsú-
lyos eseménye a hálaadás volt.  A kápol-
nában Novák József, a sírkertben Hun-
ter Vadász János lelkipásztor testvérek 
szolgáltak igével.

Veszpeller László testvér kiváló vers-
mondó volt. Versfaragással is próbál-
kozott. „Deszkák” című költeménye 
jól tükrözi a lelkületét; alázatos hitét és 
bölcs vágyakozását a mások számára is 
hasznos életvezetésre. Költeménye utol-
só 12 sorában így ír erről:
Én is ilyen kemény, csomós deszka vagyok.
Jövő sorsom felől nem kívánok nagyot,
Csak, hogy alkalmasnak megmunkálva 
     szépen,
Hasznossá legyek a Nagy Mester kezében.
Nem kérdve: a fejsze belém miért vágott?
Vagy, a szú sok helyen engem miért rágott?
Mért raktak rám fészket? Mért törték le
     ágam?
Csak szolgálni csendben ... ez lenne a 
     vágyam.
Örülni mindannak, ami még lehetek,
Megtenni szívesen, amit még tehetek.
S ha használat után tűzifa lennék csak, 
Míg hamuvá válnék, meleget árasszak.
A család kérése szerint, a Magyar-

országi Hospice Alapítvány (http://  
www.hospicehaz.hu) támogatására 
küldtünk kegyeleti ajándékot.  A Bu-
dapest Hospice Házban emléktáblát he-
lyeznek el hamarosan, melyen a “Desz-
kák” szép gondolatai a “Nagy Mesterre” 
irányítják majd az ott dolgozók, gondo-
zottak és hozzátartozóik figyelmét - 
Akinek hűséges szolgája volt Veszpeller 
László testvérünk. 
                                     Novák József

VESzPEllEr 
lÁSzlÓ

1923 - 2011

Ve s z p e l l e r 
László elöljáró 
testvért 2011. 
szeptember 16-
án szólította el 
közülünk az Úr. Szép kort élt meg; pró-
bákkal is tűzdelt élete bizonyság arról, 
amit vezérigéjét, a 103. zsoltárt idézve 
is vallott: „az Úr szeretete mindörökké 
az istenfélőkkel van, és igazsága még az 
unokáikkal is”.

1923. október 7-én, Újpesten szüle-
tett. 17 éves korában tért meg. Sok időt 
töltött a budai Árvaháznál, id. Beharka 
bácsi mellett. Az Úr Jézust készséggel 
szolgálók életpéldája nagy hatással volt 
rá. Házasságát Béres Ilonával három 
gyermekkel áldotta meg Isten (Márta, 
Marika és László). A József utcai gyüle-
kezethez költöztek, ahol 1956-ig aktívan 
szolgáltak az énekkarban és a zenekar-
ban.

Az 1956-os forradalom után az Egye-
sült Államokba menekült, és Kalifor-
niában telepedett le. A családja 5 évvel 
később követhette. Veszpeller testvér az 
éppen építkező alhambrai gyülekezet-
ben lelki otthonra talált, ahol amíg csak 
ereje engedte példás hűséggel szolgált. 
Vezette a kórust, pengetős zenekart ala-
pított, igei szolgálatokat végzett és az 
elöljáróság tagjaként munkálkodott. 

Kiváló bútorasztalos volt; a santa 
Monica-i st. John kórház karbantar-
tó csoportját vezette hosszú időn át. A 

nél és Lukács Péter sok vidámsággal, 
vetélkedővel, játékkal készült, amiben a 
fiatalok  aktívan részt  vehettek. A sok 
nevetés mellett jó volt látni az összetar-
tást közöttük.

A vasárnap reggeli áhítaton Gerstner 
Kornél buzdította a gyülekezetet imád-
kozásra. Az imaórai alkalom után az 
ifjúsági csoportok szolgálatokkal színe-
sítették az istentiszteleti alkalmat. Mie-
lőtt az  igehirdetésre került volna a sor, 
Lukács János helyi lelkipásztor testvér 
vezetésével egy különleges  alkalomnak 
lehettünk a tanúi. Szabó Jonathán chi-
cagói fiatal bizonyságtételét hallgattuk 
meg, hogyan szólította meg őt Isten, 
majd bemerítésének lehettünk tanúi.  

A vasárnapi alkalom folyamán az 
összevont énekkart Máté Bálint testvér 
vezette, az istentisztelet előtt és után pe-
dig a fúvós négyes szolgálatát élvezhet-
te a gyülekezet. Az igehirdetést Püsök 
Dániel lelkipásztor testvér végezte. A 
délelőtti alkalom után a chicagói test-
vérek újabb szenzációs ebéddel vendé-
gelték meg a gyülekezetet, amit nagyon 
élveztünk és amiért nagyon hálásak 
vagyunk. Igaz, az ifjúsági találkozó hi-
vatalosan  vasárnap délben ért véget, a 
vendégek többsége csak hétfőn utazott 
vissza, így vasárnap délután a fiatalok 
még együtt lehettek, hogy barátságaikat 
tudják építeni és élvezni.

Köszönjük a chicagói testvérek ál-
dozatos munkáját és szeretetüket, amit 
láthattunk és oly sokféleképpen élvez-
hettünk. Kívánjuk a Jó Isten áldását a 
testvérekre és a gyülekezetre. Köszön-
jük a szülőknek is, hogy elengedték és 
elkísérték a fiatalokat erre a különleges 
alkalomra. Hálásak vagyunk legfőkép-
pen az Úrnak, hogy jelenlétével megál-
dotta a hétvégét, tanulhattunk, épülhet-
tünk az igéből és formálta a szívünket. 
Övé legyen a dicsőség.

                       Gerstner Kornél

"Mindenkinek a szolgálata, akár lát-
ványos, akár háttérben történő, értékes 
hozzájárulás volt a hétvége sikeréhez és 
lelki, fizikai áldásaihoz. 

Az ifjúsági találkozó után egy héttel 
írom e sorokat, és még mindig érkez-
nek emailek, facebook megjegyzések a 
találkozóval kapcsolatosan. Csupa po-

zitív, örömteljes köszönet-
nyilvánítások. Mi erre csak 
azt mondhatjuk: Az Úré 
legyen minden dicsőség, 
mert méltatott bennünket 
egy ilyen rendezvény fo-
gadására és szervezésére. 
A mi imádságunk az, hogy 
legyenek gyümölcsök e 
szolgálatok nyomán."    

részlet a  
chicagói bulletinból  
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2011. november 

I moved to Japan a couple of weeks 
after the March 11 tsunami that struck 
fukushima. Of course my decision was 
hard for some to accept, but in my heart, 
I knew that this is where I wanted to 
be. A month before my decision, I had 
no idea that I would soon be crossing 
the Atlantic into a world completely 
unknown to me. 

So how did I end up here? Well, 
I attended college with a Japanese 
friend who moved back to Japan after 
graduation. After the devastating 
news of the earthquake and tsunami, I 
contacted him, wanting to know how 
he was affected. He in return asked me 
quickly if I wanted a teaching position at 
his company at an international school, 
teaching kindergarteners. My 
immediate response was, “YEs”! 
Apparently the teacher I would be 
taking over for, decided to leave 
Japan, because of the radiation 
threats, and left 2 days after the 
tsunami, leaving a class of 17 
children without a teacher. Two 
weeks later, I landed at Narita 
Airport, and am now currently 
residing in saitama prefecture, 
30 minutes outside of Tokyo, and 
250 km south of fukushima. 
Within the first couple of days 
living here, I had experienced quite 
a few “aftershocks” - this was hard to 
adapt to. The earthquake motions are 
completely different than from the 
ones I’ve experienced in California, 
and to this day, are still quite frequent. 
summer has also passed and I am 
basking in the cool Autumn weather!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The school year in Japan begins in 
April, and ends in March, therefore I 
had to suffer with my students and other 
coworkers through the long summer. 
It was horribly humid here, with 
90-degree weather and 100% humidity. 

A nightmare!  Luckily I have AC in 
my classroom and apartment. Another 
difficult adjustment was the acceptance 
of critters! Cicadas, bats, mosquitos, 
and flying cockroaches could hardly 
be avoided, and much of my paycheck 
was spent on sprays, nets, and traps. But 
again… I am thankful that summer is 
finally over!

I came into the whole situation, 
knowing and being warned about the 
culture shock that I might experience. I 
didn’t know the language, the customs, 
and had only one friend waiting for 
me; basically blindfolded. Yet, by the 
grace of God, the culture shock did 
not faze me at all. My home city is 
predominantly Asian, therefore seeing 
all the Asian faces, did not scare me 
one bit. In fact, I know they were more 
surprised to see me! Many foreigners 
left after the tsunami, and the Japanese 

people welcomed outsiders with open 
arms. All in all my transition went quite 
smoothly. Luckily I love sushi, know 
how to use chopsticks, and have all the 
modern equipment to keep in contact 
with my family. 

Of course that’s not to say, that the 
first couple months went absolutely 
without a hitch. I came to Japan, 
with the anticipation of finding an 
international church. I had been given 
information about a church before I left 
California, and went to visit this church. 
At first I thought it was a great church.  
The congregation was friendly and size 
wise it reminded me of my home church 
in Alhambra. Unfortunately after 
attending for about 2 months, I slowly 
came to realize that this wasn’t the type 
of church I wanted to belong. In ways it 
was too laid back, and not challenging 
or supportive enough in ways that I 
needed. It was more geared towards new 
believers and missionaries that came and 

went. I didn’t feel the solid connection I 
needed. I eventually stopped attending.

so where does this leave me now 
spiritually? It was difficult for me to 
just sit in my apartment the first couple 
sundays, after deciding not to attend 
anymore. I missed being with the people 
I loved and serving in my own church, 
with the worship music, and teaching 
sunday school. This was when I felt 
most homesick. When Géza bácsi asked 
me to write this article, I was deeply 
bothered and challenged by the fact that 
I had nothing to say about a church that 
I’m attending here. After talking to my 
Dad for a bit, I’ve come to see this article 
as an opportunity to remind fellow 
believers of how fortunate they are to be 
apart of a church that loves and supports 
them. Of course it is important to be 
apart of a Christian community, but in 
a country where less than 1% is Chris-
tian, I have had to depend on what I’ve 
learned throughout my walk with God, 
and apply it to my circumstances here 
in Japan. I feed myself spiritually by 
reading my devotional daily and talking 
to God CONsTANTLY.  I’ve also come 
to GREATLY appreciate my home 
church, and miss their closeness, love, 
and laughter. At first, when I stopped 
going to the church here, I felt very guilty 
and selfish. But I’ve learned through 
this experience, that being picky is not 
a bad thing when it comes to finding 
“your” church, which will foster and 
develop you spiritually. I believe that be-
ing cautious, (a God given attribute) and 
having expectations are fundamental 
when finding a dwelling place to serve 
the Lord as well as being able to serve 
others. I’ve come to accept the fact that I 
may not find a church here in Japan, but 
know that I have one at home, praying 
for me, and loving me. My request is that 
you continue to pray for me while I am 
here, and that I may continue to grow 
spiritually in my own solitude. And, 
please, be faithful to your church!

                                 Eszter Novák

Far from Home -  
in japan

Eszter with her class
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
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HONORARy ANd MEMORIAL 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. 

The initial deposit is the money donated in memory of Ernest J. Kish. Please 
consider to contribute to this fund. send money to the Treasurer (see address on 
page 2).

Esther Kish Baker (97) was born 
on May 30, 1914 in Hungary - the 
daughter of Alexander and Julia Vajos 
Kish. When Esther was 13 years old she 
immigrated to Kipling, saskatchewan, 
Canada with her father, mother and her 
siblings with the exception of one sister. 
While living in Canada she met and 
married her beloved husband, Fred Ba-
ker, who died in 2007. fred, Esther, and 
their only child, Robert „Bob” Fredrick, 
moved from Canada to Buffalo, NY, in 
the 1950's. When fred and Esther grew 
older and needed to be near their son 
and daughter-in-law they moved to the 
Charlotte area.

Esther was a member of First Baptist 
Church of Cornelius.  she was a devoted 
wife and loving mother, grandmother, 
great grandmother and sister. Creating 
a home filled with love and sunshine, 
she especially enjoyed baking, and was 
a wonderful cook. Her faith in the Lord, 
her warm heart and gentle smile will 
always be remembered.

Esther is survived by her son, Robert 
frederick Baker and his wife, Nancy 
(Denver); 2 grandchildren and 4 great 
grandchildren. 

Memories are like threads of gold, 
they never tarnish or grow old.

                  Bob and Nancy Baker

baptists join others in a 
commitment to peace

Washington, DC (BWA)--Baptist 
World Alliance (BWA) President John 
Upton and General secretary Neville 
Callam were among approximately 
300 religious leaders who gathered in 
Assisi in Italy to participate in the Day 
of Reflection, Dialogue and Prayer for 
Peace and Justice in the World.

The event was held on October 27 
and was hosted by Pope Benedict XVI. 
It marked the 25th anniversary of a 
similar event called by Pope John Paul 
II in 1986 in the birth and burial place 
of st. francis of Assisi, whose life was 
marked by a commitment to peace and 
reconciliation.

"We had an invitation to be part 
of the world gathering and felt that 
Baptists should be in the midst of the 
celebration," said Upton. "It was good 
for Baptists to be there. They needed us 
there and we needed to be there. We're 
going to be good neighbors without 
compromising our core convictions. 
We can do this while holding to our 
evangelical convictions."

Callam said the event was significant 
because a commitment to peace can only 
lead to improved relations. "The attitude 
people of the various religions adopt 
toward one another has vast potential for 
ameliorating conflict between peoples", 
he said. "The meeting convened by the 
pope in Assisi reflected the concern for 
peace shared by all religions. As Baptist 
Christians, we continue to commit 
ourselves to honoring our Lord's 
command to love our neighbors."

Activities of the day included speeches 
by some of the religious leaders, a time 
of silence dedicated to personal prayer 
and/or reflection, the sharing of a 
"frugal" or "poor" meal intended to be a 
symbolic participation in the sufferings 
of persons and populations deprived 
of peace, and a solemn renewal of the 
pledge of peace.

In the pledge of peace, participants 
promised to reject violence and 
terrorism; to foster a culture of dialogue 
that is frank and patient; to defend the 

Call me ... before you engage a lawyer.
Not just for any purpose, but before 

a husband or wife seeks separation 
or divorce. Remember that you made 
promises to God through a minister - 
and before witnesses - when you were 
married, and you ought to discuss them 
with a minister before you agree to 
break them. Call me before the thought 
of legal counsel enters your mind. You 
may avoid calling a lawyer altogether if 
we can get your differences resolved.

If, after we have tried every avenue 
to effect reconciliation and we are 
convinced it is impossible, I will still be 
available to help you in every way I can.

Call me ... before a member of your 
family leaves for college.

Of course I want to be in on the 
planning for the future of all your young 
people . I want to maintain a close 
relationship with them during their coll-
ege years. Along with other members of 
our church, I will want to correspond 
with them. We will want to meet and 
eat with them during holidays. We will 
want them to participate in the services 
when they are at home on vacations. I 
would like to call in the home sometime 
just before they leave for college. Let me 
know, will you?

Call me ... when you have a difficult 
decision to make:

1. Whom should I marry?
2. What should I do as my life's work?
3. Should I change jobs?
4. ought I to move to another city?
Let me come and discuss these 

matters, or others, with you in an 
atmosphere of confidence, friendship, 
and prayer. God never intended us to 
make decisions alone. They should be 
shared with friends, loved ones, and 
your minister.

            (Submitted by Ethel P. Kish)

right of everyone to live a decent life; 
to take the side of the poor and the 
helpless, speaking out for those who 
have no voice; to encourage all efforts 
to promote friendship between peoples; 
and to forgive each other for past and 
present errors and prejudices.

It was worthwhile that religious 
leaders could come together "and 
instead of being symbols of destruction, 
be symbols of peace and unity," Upton 
said.      BWAnet.org

spurgeonnek, a híres angol baptista 
igehirdetőnek egyik lelkes csodálója 
folyton magasztalta a prédikátort. Egyik 
barátja azt mondta:

- Én sohasem hallottam azt az embert, 
de elmegyek a gyülekezetébe következő 
vasárnap, és meglátom, vajon valóban 
olyan nagyszerű igehirdető-e. 

Vasárnap aztán, az igehirdetés után a 
hívő barát megkérdezte tőle: 

- Na, mit gondolsz róla? 
- Semmit! - volt a válasz. Azt gondo-

lom, hogy nagy az a Megváltó, akit ez a 
prédikátor hirdet.
                   (Közreadja: Dobos Péter)

CALL 
ME ...

by Arthur Zahniser
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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összpontosítottunk és megtapasztaltuk 
újra, hogy a sötétség és gonoszság erői 
ellen való szellemi harcunkban mekko-
ra erő a közösségünkön belüli egység, 
összefogás és kitartó ima, lelki munka. 
Együtt, egymás terhét hordozva tud-
tunk megmaradni és az Úr hozott kö-
tést, orvosságot, meggyógyított minket 
és megmutatta nekünk a békesség és 
hűség kincseit olyan módon, ahogy ezt 
eddig nem tapasztaltuk. Megtisztított és 
megígérte, hogy hírére, nevére, tisztes-
ségére leszünk a föld minden nemzetsé-
ge előtt. (Jer 33:6-11) 

Június 26-án falunap alkalmából fi-
aink a községünk öt legkiválóbb diák-
jainak járó polgármesteri díját vehették 
át. Olyan hálásak vagyunk, hogy Isten 
gondoskodik értelmes, fogékony, tanu-
lékony jövő generációról, akikben első-
sorban az Ő rendkívüli lelke lakozik és 
munkálkodik. 

Több gyermeknapot, gyermekfog-
lalkozást is tartottunk szentpéteren, 
és örömmel, csodálkozva tapasztaltuk, 
hogy egyszerű meghívásunkra eljönnek 
a gyermekek és még az édesanyák is. 
Minden alkalmat megragadtunk arra, 
hogy megoszthassuk a keveset, amink 
van, azokkal, akik elgyengültek a pró-
bák és betegségek között; azokkal, akik 
még nem részesültek bűneik bocsána-
tában, az általuk nem ismert kegyelem-
ben. 

Aratás ünnepélyünket, augusztus 20-i 
megemlékezésünket is azért tartottuk 
meg, hogy szóljon az Evangélium öröm-
üzenete, és hála az Úrnak, rendezvénye-
inkre eljöttek a környékbeli testvérek 
és a községünk lakói is. Istenünk meg 
nem érdemelt kegyelme folytán van-
nak barátkozók, rendszeres látogatók 
szentpéteri gyülekezetünkben. Ők is 
igénylik a velük való közvetlen közössé-
get és beszélgetést. 

Szeptember első vasárnapján férjem 
igehirdetésének főgondolata a "Helyre 
állított istentisztelet" volt. Igehirdetését 
követően felhívást tett arra nézve, hogy 
aki szeretne megújulni, vagy vágyja az 
ébredést személyes életében, az jöjjön 
előre. Elsőnek lelkipásztorunk állt zo-
kogva a "kör" közepére, követte őt min-
den jelenlevő, gyermekeink és barátko-
zóink is. Új kezdetet kaptunk Istentől, 
mielőtt még a felújított imaházunkba 
újra beköltöztünk volna. A nyáron a 
szabadtéri istentiszteletekre készült sá-
tor alatt tartottuk istentiszteleteinket.

az Úr jobbja hatalmasan 
munkálkodik!  zsolt. 113:15b

Különös hálával tartozunk az Úrnak 
azért, hogy mi, a felvidéki magyar bap-
tista testvérek, tapasztalhattuk és meg-
élhettük ez évben is, hogy az Úr jobbja 
hatalmasan munkálkodik közöttünk. 
Egy kis ízelítőt szeretnénk nyújtani ab-
ból a sok áldásból amiben részesített az 
Úr minket. 

Márciusban a körzetünk és környé-
künkön élő magyar baptista testvérek-
kel együtt tanúi lehettünk három fiatal 
hitvallásának. Bemerítkezőink szomjas 
lélekkel kerestek és találtak szolga lel-
kű, engedelmes Filepekre gyülekeze-
tünkben, akik a számukra érthetetlen 
és oly szükséges Igét megmagyarázták 
egyéni beszélgetés és rendszeres látoga-
tás által. A huszadik házassági évfordu-
lójukat ünneplő házaspár és a dunaszer-
dahelyi misszió első gyümölcse, fiatal 
testvérünk, örömmel és bátran vallották 
meg, hogy személyes döntésük alapján 
tudatosan vállalják Jézus Krisztus kö-
vetését, és azt is, hogy a bemerítésben 
nincs már ami őket gátolná. Mindhár-
man a szentpéteri gyülekezetünk tagjai 
lettek. 

Imaházunk széppé és vonzóvá tétele 
szívügye volt a lelkipásztorunknak ez 
évben is. Most toronyról mert álmod-
ni és közösségünk támogatta őt abban, 
hogy márciusban elkezdődjön a torony-
építés Szentpéteren. Az Úr lelkipászto-
runk előtt járt mindenben, a gyüleke-
zetünk meg mögötte imában, böjtben, 
és ereje feletti adakozásban. Ennek kö-
szönhetően már június végére elkészült 
az imaházunkhoz hozzáépített torony. 
szeptemberben került sor az ünnepélyes 
átadására, és azóta a torony felől van a 
bejárata szentpéteri imaházunknak, 
mely 1926-ban épült és még sok javítás-
ra szorul. Ha az Úr éltet, jövőre folytatni 
szeretnénk a tervezett, szükséges mun-
kálatokat. 

Áprilisban nagy fiúnk, Jonathán a 
Kassai Szép Magyar Beszéd országos 
versenyén vett részt és az Úrtól kapott, 
fejlesztett szövegalkotói és előadói ké-
pességgel, a második helyet szerezte 
meg. Ez a verseny számunkra felvidéki 
magyar baptista testvérek számára is a 
magyar szó ünnepe volt. Ezt követően 
bensőséges, egész napos együttlétben 
ünnepeltük meg szentpéteren férjem 
ötvenedik születésnapját. Rokonaink, 
barátaink, ismerőseink is megtiszteltek 
jelenlétükkel és férjem megoszthatta 
személyes bizonyságtételét a vele ün-
neplőkkel. 

Május 5-én, a szentpéteri kultúrház-
ban tartottuk meg a Dél-szlovákiai 
baptista testvérek területi konferenci-
áját. Kb. 280-300 voltunk együtt és a 
délutáni evangélizációs istentisztele-
tünkön Mészáros Kálmán vendég lel-
kipásztor testvér felhívására szinte egy 
emberként álltunk fel mindannyian. 
Június elején Pozsonyban találkoztak a 
magyarországi és szlovákiai baptista ve-
zető testvérek. A szlovák vezető testvé-
rek véleménye és értékelése a felvidéki 
missziót, lelkipásztorunkat és misszió 
munkásunkat illetően, mélyen szántot-
ta és megtörte szívünket. Megerősítésre 
vártunk a sokféle, erőnk feletti szolgá-
latban és ez a találkozó tisztulásunkat, 
megszentelődésünket és megújulásun-
kat szolgálta. 

Nehéz volt a nyári időszak számunk-
ra. szánkat porba téve, kerestük az Urat 
imában és böjtben. A belső védelemre 

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - BESZÁMOLÓ A FELVIdÉKRŐL

Bemerítés Szentpéteren

A Szentpéteri imaház új toronya
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyipto-
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számuk-
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös monda-
tot Istenrõl.

Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?

Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?

1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.

Sõt, személyes bizonyságom van ar-
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel va-
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terve-
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.

Tervünk és szándékunk végrehaj-
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. november 11. oldal

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 testvérekért,
kedden a romániában,  
szerdán az Észak-amerikában és 

ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért,

csütörtökön a Délvidéken,
pénteken a Felvidéken, 
szombaton a Kárpátalján élő magyar 

baptista testvérekért.

szeptember 18-án a Pesterzsébeti 
gyülekezettel együtt adtunk hálát a 100 
évvel ezelőtt Pesterzsébetről Felvidékre 
költözött Alexovics György lelkipásztor 
testvérért, aki haláláig itt élt és szolgált 
közöttünk. Délután torony-avató ünne-
pélyt tartottunk. A torony az Úr iránti 
hálánk, szeretetünknek jele. A felvidéki 
magyar baptista testvérek szívében 100 
év múltán is megmaradt, lángra gyúlt 
ismét a hála, hódolat, tiszta lelkesedés 
és elköteleződés lángja Megváltónk, 
szabadítónk iránt.

felvidéken mi magyar baptista testvé-
rek 17 településen vagyunk jelen. Egy 
körzetközpont hatósugarában oszlanak 
el ezek a települések. Két gyülekezet, 
két házi közösség, egy gyülekezet-
plántáló kezdeményezés, magyarlakta 
városban. Többen élnek szórványban, 
egyedüli hívőként egy településen. "A 
munka sok és nagy területen folyik és mi 
a várfalon elszéledve messze vagyunk 
egymástól." felvidéken is. Örülünk, 
hogy a kürt hangja egyértelműen, vi-
lágosan hangzik. Összejöveteleinket a 
szentpéteri központi gyülekezetünkben 
abban a biztos tudatban tartjuk, hogy 
Isten harcol értünk az erőnkön felüli 
munkában.

Lelkipásztorunk és a misszió munkás 
testvérünk is sokat szenvedett ez évben 
fizikailag (hátgerincsérv). Kórházi ke-
zelést és rehabilitációt is igénybe kel-
lett venniük. szükségünk van határon 
túli testvéreink támogatására most is, 
talán jobban mint valaha. Hálásak va-
gyunk minden értünk mondott imáért 
és kérjük ez úton is, emlékezzetek meg 
továbbra is rólunk a könyörgéseitekben. 
Mi is éber figyelemmel kísérjük testvé-
reink életét és szolgálatát, imádkozva 
és keresve az egymással való még szo-
rosabb együtt munkálkodást, főleg az 
Evangélium előremenetelében! Szere-
tettel hívunk és várunk minden kedves 
olvasót felvidékre! A testvéri találkozás 
a közösségépítés és erősítés fontos esz-
köze. Ha van rá módunk, éljünk vele.
                                Dóczé Erzsike

zottságának. Mondtam, hogy én mindég 
valamit kezdeményeztem. Így történt, 
hogy vagy negyven évvel ezelőtt, aján-
lottam Mária Andriček diakonissza nő-
vérnek, hogy tartsunk női konferenciá-
kat. Először csak régiónként. Elfogadta. 
segítettem megszervezni, témát válasz-
tani. Leginkább ketten osztoztunk az 
igeszolgálaton. Készségesen készültek a 
testvérnők - énekkel és bizonyságtétel-
lel. A délutáni alkalmat leginkább kö-
zös énekléssel kezdtük, de akkor még, 
hangsúlyoztam, tudtunk fejből énekelni, 
mert ismertük az énekeket. Ez úgy van, 
hogy ilyenkor arra gondolunk, amit ép-
pen elénekeltünk, amit most énekelünk 

MABAVISZ VEZETŐSÉGI 
GyűLÉS

szövetségünk képviseletében részt 
vettem az október 25-ére összehívott 
MABAVIsz értekezleten. A Budapes-
ten rendezett találkozóra minden tag-
szövetség vezetői elmentek – jóllehet 
kevesebb, mint 3 héttel előtte érkezett rá 
a meghívó. Talán azért volt teljes a lét-
szám, mert mindannyian éreztük, hogy 
szükség van a személyes találkozásra. 
Szeretnénk ugyanis együttműködni, 
még ha helyi sajátosságaink következté-
ben néhány dologban önálló utat kell is 
járnunk.  

Nem kétséges az összetartozásunk – 
baptisták és magyar baptisták vagyunk 
mindannyian, még ha országhatárok hú-
zódnak is közöttünk.

De nem kétséges az sem, hogy sajátos 
problémákkal állunk szemben mindany-
nyian. Az országainkra most jellemző, 
rég nem látott politikai és gazdasági 
helyzet is elkerülhetetlen kérdések elé 
állít – s ott vannak a teológiai látásunk-
ban, hitéletünk gyakorlásában fellelhető 
különbözőségek. 

Érzékeltem a Kárpátaljáról, a Felvi-
dékről és a Délvidékről érkezett test-
vérek szavaiból a várakozást: mikor 
fogunk egy kicsit az ő gondjaikra is 
figyelni? Vannak gondjaik; bár hála az 
Úrnak, örömöket is élnek át szolgálataik 
nyomán. Erdélyi testvéreink pedig lát-
hatóan keresik az együttműködés mód-
ját, jóllehet érzékelik annak határait (pl. 
Áhítat). A vendéglátó közösség vezetői 
is munkálnák az egységet, de nincsenek 
könnyű helyzetben, hiszen maguk is 
munkálkodnak egy általuk is rossznak 
tartott vallásügyi törvény jobbá téte-
lén. Mi is gondban vagyunk, hiszen ha 
szövetségileg nem is foglalunk állást a 
mai magyarországi feszültségek komp-
lex kérdésköreiben,  egyénileg azért van 
véleményünk. Igaz, hogy messziről, de 
talán éppen ezért némely dologban job-

Női konferenciák - régen  
és most (Életem 22) 

 
Az idén szabadkán volt a szerbiai 

Baptista nők konferenciája. Több mint 
százötvenen voltunk. Kovács Ildikó test-
vérnő volt a főelőadó. A prioritásokról 
beszélt, a "Keressétek először Isten or-
szágát" ige alapján.

Nekem az alkalom végén volt egy rö-
vid felszólalásom. Arról kellett szóljak, 
hogy én mit csináltam az itteni női mun-
kában? 

Magyar részről tagja voltam az - akkor 
még nagy Jugoszlávia - országos nőbi-

ban látunk. Testvérek vagyunk, akiktől 
a vállveregetésnél több kívántatik. Di-
csérni a misszió ellensége is tud, hiá-
nyosságokra rámutatni csak a szeretet 
merészkedik.

Hála az Úrnak, olyan országban 
élünk, ahol törvény biztosítja a véle-
mény nyilvánítást. Ez nem azt jelenti, 
hogy bele akarnánk szólni a tagegyhá-
zak sajátos ügyvitelébe.

Jó volt együtt imádkozni is, előre te-
kinteni (például a Reménység feszti-
válra, 2012. június 1-3).  

Áldja és őrizze meg Urunk a Magyar 
Baptisták Világszövetségét!          
                               Herjeczki Géza

Ifjaink a szentpéteri imaház előtt
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és ami következik. szív és elme egyben. 
Énekes, közös áhítat volt ez.

Ma már sokan, különösen a fiatalok, 
nem ismerik az énekeket. Így sajnos el-
vész az ének közösséget teremtő ereje. 
A konferenciák áldásos voltához hozzá-
járult az, hogy sokat látogattunk. Külö-
nösen Mária testvérnő. Ő hivatalból, én 
meg a saját feladatom mellett végeztem 
a lelkigondozást. sok bajról, fájdalom-
ról csak mi tudtunk. Meghallgattuk, az 
Úr kegyelméből segítettünk; igaz, hogy 
nem mindig sikerült. Ma már nincs ilyen 
női vezető, és sok minden más lett.

Kezdeményeztem a kórustalálkozó-
kat is. orćić prédikátor testvér és sokan 
mások örömmel fogadták. Akkor még 
voltak gyülekezeti énekkarok. Volt kiket 
összefogni. Emlékezetes számomra az a 
találkozó, melyet Rijekán (fiumé) tar-
tottunk. Nagy imaház, bőven elfértünk 
benne. Az összevontban voltunk vagy 
százhúszan. Pénteken este szálltunk vo-
natra szabadkán és szombaton délben 
értünk oda, hogy már az este énekeljünk 
az óváros egy régi templomában. Va-
sárnap délelőtt az egyes énekkarok éne-
keltek. Többen is megkérdezték tőlem, 
hogy a mi éneklésünk miért olyan más? 
Részemről az lett volna a baj, ha nem 
más. Azután úgy alakult, hogy nem tud-
tam szívem szerint tovább csinálni, és 
lemondtam az újvidéki énekkari munká-
mat, s ezzel a találkozókat is. Mostaná-
ban megpróbálják újraéleszteni, de már 
alig van gyülekezeti énekkar, és azóta az 
"anyag" is megváltozott.

Mikor felbomlott Jugoszlávia, meg-
szakadt a női lap kiadása is. Pénztáros 
és szerkesztő is odaát maradt Horvát-
országban. A kialakult politikai hely-
zet miatt, a hívőkkel is nehezebbé vált 
a kommunikáció. 1992-ben ajánlottam 
Mária testvérnőnek, hogy próbáljuk meg 
folytatni a női lap kiadását. Akarta, és 
meg is tettük, méghozzá itt szabadkán. 
Mondtam is, ha Isten megbíz valamilyen 

feladattal, munkatársakat és eszközt is 
add hozzá. Volt sokszorosító gépünk, 
melyet Borbély Erzsike úgy kezelt, mint-
ha az lett volna a szakmája. Tompa test-
vérnő tízujjas gépíró, mi pedig Máriával 
a tartalomról gondoskodtunk. Nélkülöz-
hetetlen segítségünk volt Márta húgom, 
aki nem csak sofőr volt, hanem hivata-
los és egyéb ügyek intézője is. Így négy 
évig, kéthavonta adtuk ki a lapot Á4-es 
formában, majd átmentünk ofszetre, és 
füzetformára. Ebben már Tompa testvér 
segített, komputeren. Ekkor írtam "Az 
én tízparancsolatom" és "A nyolc bol-
dogság" című sorozatomat, Szerbül.

Ezek mellett itt volt a saját gyüleke-
zetem énekkara, női köre, vasárnapi 
iskolája, a kis és nagy diákok tanítása, 
nem csak helyben, hanem az egész Vaj-
daságban; a magyar kis lapunk a "Lelki 
élet" kiadása, mely sokáig a családunk 
munkája volt.

sok lett volna, ha nem lettek volna 
munkatársak. A velük való közösségem 
bizonyította, hogy Isten országa van a 
földön, bennünk és köztünk. Az, amely 
jön, de csak azok számára, akikben már 
most is itt van! (Lk 17,21) Ezt - így nyolc-
vanévesen - bizonnyal mondhatom.

Azzal fejeztem be beszámolómat, 
hogy nem vagyok fontos se én, se te, se 
mi, hanem egyedül Jézus Krisztus! Vé-
gezetül elénekeltük szerbül és magyarul: 
Jézus Úr marad, Jézus Úr marad. Ég és 
föld elmúlhatnak, de Jézus Úr marad!"

                           Nagyajtai Eszter

DiCSÉrEm nEVED ÖrÖKKÉ!
1. Erősségem az Úr és énekem, sza-

badítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt 
dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.

2. Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne 
bízott szívem és megsegíttettem; örvend 
szívem és énekemmel dicsérem őt.

3. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és 
magasztalom hálaadással.

4. Dicsérem az Urat teljes szívből: az iga-
zak környezetében és a gyülekezetben.

5. Minden napon áldalak téged, és dicsé-
rem neved örökkön örökké!

6. Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek 
az én Istenemnek, a míg vagyok.

7. Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül 
az ő nevét, hirdessétek minden népek között 
az ő nagy dolgait.

8. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert 
örökkévaló az ő kegyelme.

9. Mert nagy az ő kegyelmessége mi-
hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad 
örökké. Dicsérjétek az Urat!

10. Dicsérjétek az Urat! Hiszen Iste-
nünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni 
gyönyörűséges és illendő dolog!

11. Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, 
dicsérjétek őt harsogó cimbalommal.

12. Minden lélek dicsérje az Urat!
13. És ismét: Dícsérjétek az Urat minden 

pogányok, és magasztaljátok őt minden 
népek.

14. És a királyiszéktől szózat jöve ki, 
amely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi 
Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek 
őt, kicsinyek és nagyok!

a megfejtéseket január végéig várjuk.
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.

legfontosabb igeversem 
Ebbe a kis rovatba lapozgatóinktól vá-

rok egy-egy igeverset, valamint néhány 
személyes gondolatot arról, hogy miért 
éppen ezt az igeverset találja a legfon-
tosabbnak. 

Gyönyörködöm a te beszédedben, mint 
a ki nagy nyereséget talált. (Zsolt 119,162)
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