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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

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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Az új élet kibontakozása a magyar baptista 
gyülekezetekben - Efézus 4,17-32

zásunk megvallása és erősítése, hitbeli 
és lelki közösségünk kifejezése.”

mivel Az Úr megtartott bennünket, 
ezért nincs még végünk, és mivel az 
evangélium ma is vonzza a bűnösöket, 
ezért maradtunk meg. Ezen az ünnepen 
van okunk a hálaadásra, de a megaláz-
kodásra és a bűnbánatra is. Hittel és 
lelkesedéssel arra is tekinthetünk, hogy 
milyen áldott lehetőségeket nyitott meg 
nekünk az Úr.

most, azonban nem a múltunk felé 
kell irányítanunk a tekintetünket. Az 
kell érdekeljen bennünket, hogy vajon 
most olyan közösség vagyunk-e ami-
lyet az Úr akar? Vajon az az új ember, 
amelyről az ige beszél, és aminek meg-
jelenését jogosan várjuk az evangélium 
hirdetése kapcsán, él e bennünk?

I. HálA 
megvizsgálva életünket, sok hibánk 

és bűneink ellenére több dologért hálá-
sak lehetünk. Hálásak vagyunk a meg-
tért emberekért, akik közösségünkben 
és gyülekezeteink szolgálata által átad-
ták életüket az Úr Jézusnak. Az Úr jó 
volt hozzánk, és gyengeségeink ellenére 
megtértek emberek. Elhagyták a bűnt és 
új éltet kezdtek az Úr Jézussal. A bűnös 
emberek megtérésre segítése, gyüleke-
zeteink életfontosságú missziója. mit 
érne, ha istentiszteleteink „olajozottan” 
működnének és magas esztétikai igényt 
elégítenének ki, ha nem tudnánk az em-
bereket Istenhez vezetni? Az evangéli-
umot hirdetnünk kell tettel és szóval, 
hogy a bűnös emberek megtérhessenek.

Örvendhetünk annak is, hogy új gyü-
lekezetek alakultak a magyar baptis-
ták missziója nyomán. Igaz, hogy még 
több is alakulhatott volna, de ezekért is 
hálásak vagyunk. Az újonnan alakult 
gyülekezetek mellett magyarországon 
is vannak kihaló gyülekezetek. Erdély-

ben is látunk haldokló közösségeket. 
Mennyi energiába kerül, ezeknek a kö-
zösségeknek a pásztorlása és fenntar-
tása! De örülünk annak, hogy emberek 
térnek meg és gyülekezetek alakulnak.

Ha a magyar baptistákra gondolunk, 
hálát kell adnunk az igehirdetés tisz-
taságáért és erejéért is. Tetszett Isten-
nek, hogy az „igehirdetés bolondsága 
által tartsa meg a hívőket”. sajnos a 
keresztyénségben sok az erőtlen igehir-
detés. Most ne más egyházakra, közös-
ségekre nézzünk, és ne hasonlítgassuk 
magunkat másokhoz! Az Úr óvjon meg 
minket az erőtlen igehirdetéstől, amikor 
a hallgatók csak a mi szavunkat halla-
nák, és ne érzékelnék, hogy mit mond 
nekik Isten. 

A testvéri kapcsolatokért is hálásak 
lehetünk. Jó, hogy tartozhatunk egy 
közösséghez, ahol otthonra találtunk és 
ahol otthon vagyunk. Becsüljük meg ezt 
a helyzetet! Elődeink számára sokat je-
lentett a gyülekezet, még az ellenséges 
kommunizmus közepette is. Amikor a 
kolhozosítás miatt a vidéki gyülekeze-
tek elnéptelenedtek, a testvérek töreked-
tek olyan városban munkát keresni, ahol 
„jó” gyülekezet volt, mert a testvéri kö-
zösség fontos volt számukra. Számunk-
ra is az, és hálásak vagyunk érte.

A TARTALOMBÓL
English section - page 8.
MABAVISZ vasárnap
Gyülekezeti hírek: New York,  
    Ráma Tábor
Hírek Sierra Leone-ból
id. Veress Ernő (1945-2014)
Imádkozzunk egymásért, imatémák

folytatás a 3. oldalon

Isten népének időnként ünneplésre is 
szüksége van, hogy, mintegy megérezve 
a mennyei dicsőítés előízét, a közösséget 
ápolja, és hogy mint közösség kapjon az 
Úrtól üzenetet. A mABAVIsz vasárna-
pon gondoljunk a világon élő összes ma-
gyar baptista testvérre, akiket jelenleg 
országhatárok, kontinensek és egyházi 
tömörülések választanak el egymástól, 
és emlékezzünk meg arról, amit velünk 
és közöttünk tett az Isten! 

Hálásak vagyunk, hogy 1997-ben 
magalakult a Magyar Baptista Világ-
szövetség, amely a sokfele szakadt bap-
tista közösségeket szeretné összefogni. 
A szétszakadást annak idején (1918) 
külső okok hozták létre, de alázattal 
mondjuk, hogy belső köreinkben is je-
lenvoltak a széthúzás tényezői (elisme-
rés vita).

Sokak előtt ismeretes, hogy amikor a 
baptista mozgalom létrejött a 19. század 
második felében az európai kontinensen, 
mint az evangéliumi mozgalom legha-
tékonyabb ága működött, kiváltképpen 
az akkori történelmi Magyarország te-
rületén. Az evangéliumra szükség volt, 
mert a liberális és racionalista teológia 
nyomán óriási lelki éhség keletkezett az 
emberek szívében. Az erőtejes baptista 
mozgalomnak nem vethettek véget a 
történelem viharai: a két világháború, 
Trianon, kommunizmus.

Jelenleg nyolc országban élnek ma-
gyar baptisták szervezett módon, leg-
inkább a kisebbségek kisebbségeként. 
A MABAVISZ víziója a következő: 
„hitünk elmélyítése, közös missziói te-
vékenységünk előmozdítása, összetarto-
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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)

Februárban folytatódott a szokatlanul 
kemény tél – legalábbis kontinensünk 
nagyobbik felén. Detroitban például e 
sorok írásakor már feljutottunk a har-
madik leghavasabb tél rangjáig (több 
mint 70 inch, vagyis közel 2 méter hó). 
Ám ennél jóval többet kapott Buffalo, 
vagy a keleti part jó néhány nagyvá-
rosa. Ugyanakkor Amerika dél-nyugati 
részén nagy szárazság kelt aggodalmat. 
Közben Európa szívünkhöz közelebb 
eső részén tavasz van – bár a naptár ott-
hon is januárt és februárt mutat. 

No, jó, lehet, hogy máskor is volt már 
ilyen különleges időjárás – de nem a mi 
időnkben. Így a megszokottnál jóval 
többször adtunk hálát az Úrnak a meg-
tartásért, s többször kiáltottunk hozzá 
oltalomért. A hitetlen méltán érezhette 
magát kiszolgáltatottnak, mi pedig meg-
erősödhettünk a mennyei Atyára utalt-
ságunk tudatában. Vele vagy Nélküle 
– nem ugyanúgy telnek a napok. 

mindenesetre tavaszra várunk és hisz-
szük, hogy hamarosan elérkezik. Lelki-
leg is. 

A Magyar Baptisták Világszövetsége 
vasárnapján (február 2) sokan álltunk az 
Úr színe előtt imádságainkban – egymá-
sért. Valamennyire ismerjük is már egy-
mást, de ezen a napon arra is alkalom 
adódott, hogy jobban belelássunk test-
véreink életébe – örömeibe és gondjaiba, 
például a beszámolók alapján, melyeket 
itt is közlünk, s korábban már e-mailen 
megkapott minden lelkipásztor. 

Kovács József testvér mátészalkán 
elhangzott igehirdetésének írásos vál-
tozatával indítottuk lapunkat, mert azt 
gondoljuk, hogy a magyar baptisták vi-
lágméretű kapcsolattartására szükség 
van. sajnálom, hogy a Békehírnökben 
egyáltalán nem jutott hely a mABAVIsz 
napra – se előtte, sem utána. A máté-

szalkai alkalomról az egyház internetes 
oldala pedig ilyen címmel számol be: 
Kerületi BVSZ vasárnap Mátészalkán. 
Talán csak a fogalmazásban volt a té-
vedés. (Persze figyelmet kierőszakolni 
nem lehet.) A legrövidebb imakérést itt 
is megemlítem: Kárpátaljai testvéreink 
Ukrajna békességéért imádkoznak – te-
gyük ezt mi is, velünk együtt! 

A hónap másik jelentős alkalma a Há-
zasság Hete, melyhez úgy látom, hogy 
a mi gyülekezeteink nagyobb része is 
csatlakozott. Az évek óta megrende-
zésre kerülő hét olyan témára fordítja 
figyelmünket, amire mindannyiunknak 
szüksége van. Színvonalas, legtöbbször 
egyházi keretek között  tartott rendez-
vények sorát kísérhettük figyelemmel 
mi is az Internet segítségével. Ezeket az 
adásokat utólag is meg lehet nézni-hall-
gatni pl. itt: hazassaghete.hu. 

Veress Ernő testvér nekrológjából is 
idézünk lapunkban, s itt még egy képpel 
is tisztelgünk az egyetlen Kornya-díjas 
szolgatársunk emléke előtt. (szerk) 

ÉVKÖZI GYŰLÉS
2014. március 14-15.

Helyszín: Ráma Tábor
A Végrehajtó Bizottság, valamint 

a Misszió és Jótékonysági  
Bizottság hivatalos alkalma.

- - -
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

2014. május 23-25.
Helyszín: Detroit

- - -
107. KÖZGYŰLÉS

2014. július 4-6.
Helyszín: Ráma Tábor

Veress Ernőnek, a RMBSZ tiszteletbeli elnökének Kornya díjat adományozott  
a MABAVISZ 2010-ben, Nagybányán. (kép: Veress tv. és az akkori elnökség.)
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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)

2014. február 3. oldal

AZ ÚJ ÉLET...
 folytatás az 1. oldalról MAGVETŐK

MABAVISZ vasárnapra 2014

Lelkem háladalba kezd e napon,
Azoknak kedves emlékét áldom,
Akik hegyeken és völgyeken át,
Vállukon vitték a szent Bibliát.
Lábukat feltörte az út széle,
Szúrta őket a mezők tövise,
Gyakran léptek kés - éles kövekre.

De ők mentek, magukat nem szánva,
Húzta őket a nehéz tarisznya.
Gyakran meg is sebezte a válluk,
- Ó, és milyen áldott volt a lábuk,-
Egyik faluból, a másikba mentek,
Már messziről felismerték őket,
Csengett a hangjuk: - Bibliát vegyenek!

s bár sok mag hullott az út szélére,
Tövisek közé, a durva kőre.
De az, amelyik jó földet talált,
Az elvetett magnak sokszorosát
Hozta, s a világ, életük nyomán,
Örült, egy új hajnal hasadásán,
Lelki halottak feltámadásán.

Egy más nemzedék fiai vagyunk.
Tövises úton nem tapos lábunk.
Bibliával megrakva a polcok,
Otthonról bejárjuk a világot.
súlyos tarisznya nem sebzi vállunk,
Gombnyomásra a felebarátunk,
A vetésben mégis elfáradunk.

A szívek kitaposva, mint az út,
Mint szúró tövis, az indulatuk.
Mint mikor kőről lepattan a mag,
A szív kemény, érintetlen marad.
Ezernyi hamis mag, más könyvekben,
Még annál is több az interneten,
A halált hordozzák génjeikben.

Egyetlen reményünk a drága mag.
Isten szava akkor is megmarad,
Ha e világ elmúlik, oda lesz,
Az ige kriptákat is megrepeszt.
E magban ott az élet ereje,
Minden akadályt legyőz az ige,
Nincsen, aki hatalmát megtörje.

Csak vessük a magot, ha sírva is,
Bízva, hogy egyszer még gyümölcsözik.
Mint elődeink Istenben higgyünk,
Korunk hűséges magvetői legyünk.
s Az, ki a szolgálatra elhívott,
majd termékennyé teszi a magot,
megjutalmaz minden fáradságot.
Luk 8:4-15
                          Gergely István

II. BŰNBÁNAT
A hálaadás mellett vannak okok a 

bűnbánatra is. Amíg hálát adunk a szí-
vünkben, tudjuk, hogy nem vagyunk 
azok, akik lehetnénk, vagy, ahogy 
Isten szeretné. Ezért szomorúság és 
alázat is van a szívünkben. Vagy nincs, 
mert nem látunk a felszín mögé? A felol-
vasott ige alapján megvizsgálhatjuk ma-
gunkat, hogy mi az, ami még hiányzik, 
ami bűnbánatra, megalázkodásra kell 
késztessen bennünket vétkeink és mu-
lasztásaink miatt.

Pál azt írja: „Nem élhettek úgy, mint 
a pogányok” Nem élhetünk úgy, mint 
azok, akik nem hisznek, és nem isme-
rik az evangéliumot, nem hallották az 
igehirdetést.  Nem élhetünk úgy, mint 
a többiek, akiknek Jézus Krisztus szen-
vedése semmit sem jelent. Be kell val-
lanunk, hogy nem határolódtunk el a 
világi lelkülettől, amiből az Úr meg 
akar szabadítani bennünket, hogy 
szebb legyen az életünk és a mennyor-
szágra alkalmasabb. Be kell vallanunk, 
hogy, dédelgetjük és szeretjük a világi-
asságot. Behatol elménkbe, érzéseinkbe, 
gondolkodásmódunkba és meghatározza 
kívánságainkat, lehúz bennünket. Az Úr 
Lelke pedig csak küszködik bennünk, 
közöttünk, a gyülekezeteinkben. Lelki-
leg így nem lehet egyről kettőre jutni.

Van ok a megalázkodásra egyénen-
ként, de gyülekezeti közösségként is. 
Álljunk Isten elé, mint Dániel tette min-
den nap a nyitott ablak előtt, aki még 
azon bűnök miatt is könyörgött irgalo-
mért, melyet népe az ő születése előtt 
követett el.

Pál apostol figyelmeztet bennünket 
arra is, hogy „Nem így tanultátok a 
Krisztust”. sajnos nem mindig Krisz-
tust tanítottuk az embereknek. Nem 
ez volt az elsőbbség, hanem megeléged-
tünk a kultúrbaptizmus lelki sekélyessé-
gével, vagy csak bibliaismeretet kértünk 
az új gyülekezeti tagoktól és nem kértük 
számon a gyakorlati, megélt hitet. ma-
radt többé-kevésbé az az életforma tag-
jaink életében, ami volt. Nem csoda hát, 
hogy bejött gyülekezeteinkbe a világ 
szellemisége.

Bűnbánatot kell tartanunk a hely-
telen Krisztus-követésünk miatt, mert 
nem vagyunk jó „inasai” a Krisztusnak. 
Nem sajátítottuk el jól a Krisztusi életet. 
Krisztust gyakorlati követését nem va-
lósítottuk meg magunkban. Pedig ami-
kor megtérünk a Krisztussal való sze-
retetteljes közösségre térünk meg! Nem 
engedhetjük lejjebb ennél a mércét! Ne 
a világhoz, vagy egymáshoz szabjuk 

életünket, hanem a szentírás legyen a 
mérce! minden nap olvassuk, tanul-
mányozzuk, elmélkedjünk fölötte, és a 
belőle megértettek alapján imádkozunk. 
Beszélgessünk a mi Urunkkal!

Az apostol még mélyebb réteget akar 
felszínre hozni életünkből és felszólít: 
"Vessétek le az ó-embert!" Itt nem csak 
arról van szó, hogy néhány bibliai tanté-
telt elfogadunk, hanem egy mély válto-
zás történik az elménkben, életünkben. 
Ezt nevezzük mi újjászületésnek vagy 
megszentelődésnek, amikor Isten Lelke 
uralomra kerül életünk minden terü-
letén. Így jön létre az új ember. Ezért 
minden nap küzdeni kell az ó emberrel, 
hogy minden nap növekedhessen az új 
ember. Ezt fel kell vállalni!

A legtöbb probléma a gyülekezetek-
ben azért van, mert nem vetettük le évek 
vagy évtizedek óta az óemberünket, 
csak megszelídítettük, elrejtettük talán 
éppen magunk elől is. A gyülekezeti ta-
gok maradtak önérzetesek, makacsok, 
kívánságaiknak élők, úrhatnámok, mert 
az ó emberüket nem vetették le! A sok 
óemberi tulajdonság miatt, amelyeket 
magunkban hordozunk, a testvériség-
ben puskaporos légkör keletkezik és elég 
a konfliktus egy szikrája, hogy robbanás 
keletkezzen. A lelkipásztorok és vezetők 
egészsége is rámegy, hogy békítsenek, 
győzködjenek, mert egyes tagok nem 
haltak meg az ó emberüknek. 

Ezen az ünnepen meg kell alázkod-
nunk a jó Isten előtt. Több mint 130 éven 
keresztül vezetett bennünket, megsegí-
tett, elhozott idáig, de milyen emberek 
vagyunk? Ünnepeljük a közösséget, az 
áldást, de látjuk azt, hogy az áldásból 
csak egy kis részt vettünk el? Nem azért 
mert Isten nem akart megáldani, hanem, 
mert nem áldhatott meg bennünket élet-
módunk miatt.

Meg kell alázkodnunk a testvéri sze-
retet hiánya miatt. Arra bátorítanak az 
igék, hogy a sok ó emberi megnyilvánu-
lás helyet tanúsítsunk egymás iránt jó-
ságot, irgalmat, megbocsájtást, ahogyan 
ezt teszi velünk a jó Isten a Krisztusban. 
Hogy működik a testvéri kapcsolat az 
életedben, a gyülekezetedben?

meg kell vallanunk, hogy a testvéri 
kapcsolatainknak van egy felszíni lát-
szata és egy szomorú valósága.

Általában az első benyomása a gyü-
lekezetünkbe látogatóknak az, hogy 
milyen jó, barátságos légkör is van kö-
zöttünk. A felszínen még adunk szí-
vünkből, időnkből egy kicsi részt. Da 
ha mélyebbre megyünk, látjuk, hogy 
valójában nem fogadjuk el egymást, 
haragszunk, gyűlölködünk. Megjegy-
zések és keserűség van a szívünkben.  
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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 2014. február 

ÁHÍTAT

Látod-e, hogy mint a kovász, úgy nö-
vekszik Isten országa? Nagy lehetőség 
az Isten országának terjesztésére! Ez a 
te életed nagy lehetősége! Része lehetsz 
Isten nagy munkájának, missziójá-
nak. Az élet hamar véget ér, és akkor 
lesz nyilvánvaló, hogy minek volt iga-
zán értéke ebben a világban, miért volt 
érdemes valójában küzdeni, harcolni. 
szeretném, ha ez a világosság most ha-
tolna elménkbe. Isten áldja meg a ma-
gyar baptistákat!

Dr. Kovács József MABAVISZ titkár  

Elhangzott a Tiszántúli missziókerü-
let közös ünnepén: Mátészalka, Móricz 
zsigmond általános iskola aulája. 2014. 
február 9. A teljes ünnepi alkalom meg-
hallgatható az Interneten. 

„Öcsém, ha jó feleségre akadsz, össze-
teheted a két kezed!” És akkor még nem 
is hallotta a régi verziót, ami szabályos 
hidegzuhany az ágaskodó hormonjaival 
küzdő legénykére: „Ha te valaha is meg-
nősülsz, kisöcsém, az egy nagy áldás 
lesz.” Hogy is van ez? Jó feleséget kell 
találnunk, hogy jól legyünk, vagy elég 
csak megházasodni? Mi köze Isten jó-
akaratának mindehhez? El ne felejtsem 
már a katolikus verziót! „Aki feleséget 
lel, boldogságot talál, részesült az Úr 
kegyében.” Ugye, szebb? Színesebb, kö-
zelebb áll a bibliai jelentéshez — és az 
élethez.

A házasságot két ember kezdi el – úgy 
jó, ha Isten előtt (akarata szerint), de 
egyikük sem „jó” még, főleg nem, mint 
házastárs. Úgy kezdődik, hogy egymás-
ra lelünk. Az Úr kegyében részesülni en-
nél a pontnál azt jelenti, hogy a két ide-
gent ő mutatja be egymásnak. Rendezi a 
körülményeket. Dolgozik velük. Szépen 
izgalmasak és bátorítók a másságok. 
Azon kapják magukat, hogy örömükre 
van együtt lenni. szeretni, álmodozni, 
tervezni, dolgozni – de megbocsájtani, 
elnézni, lemondani és haszontalankod-
ni is érdemes, ha értékeljük egymást, és 
értékek teremtésében vagyunk a társai 
egymásnak. Erre már képtelenek a sze-
relmes idegenek, ehhez elkötelezettek 
kapcsolata kell, és mindkettőből a „ja-
vuló”. Akik a házasságukban is része-
sülnek tehát az Úr kegyében, azok az idő 
múlásával nem csak öregszenek, hanem 
növekszenek és változnak is: valóságos 
értékekre téve szert. mivel a jó feleség 
(és férj!) nem „adott” a házasság ele-
jén, érdekünk úgy élni vele, hogy azzá 
legyen. Az Úr jóindulatának a megnye-
rése sem egy pontszerű áldás a felek 
egymásra találásakor, hanem (a héber 
nyelvtani alak is ezt jelzi) olyan élmény, 
ami a házasságban ismétlődik.

„Találj feleséget, kövesd a jót (valós 
értékekért élj), és kibontakozik Isten 
terve!” – így értem ezt a mondást. En-
nél jóval több tanácsot meríthet még a 
Bibliából a házasság előtt álló fiatal, de 
salamontól ennyi is megteszi. Ne bánt-
suk! Aligha sejtette, hogy sokan, akik 
háromezer év múlva olvassák majd ezt 
az axióma-szerű leírást a házasságról, a 
gazdagságától nem esnek hasra, a böl-
csességén mosolyognak (mert nem hisz-
nek), és ha mégis irigylik a háremért, 
nem ijednek meg a romlástól, amit ön-

Egyesekkel kimondottan nem szívesen 
találkozunk. A testvéri szeretetet nem 
éltük még úgy meg, ahogy kell.

Bennünket igazán csak Krisztus tud 
összekötni, és amilyen közel kerülünk 
a Krisztushoz, olyan közel kerülünk a 
testvérünkhöz. Ha lelkileg szegények 
vagyunk, nem törekszünk a lelki egy-
ségre. A testvéri egység sokkal mélyebb 
szintű, mint ahogy megéljük a felszínen. 
A testvéri szeretet segít, és nem lenulláz. 

Az Úr rajtad akarja kezdeni a felsza-
badító munkáját. Van mit megvallanod? 
A jó példa megtöri a rossz lelkületet. 
mutass te jó példát a gyülekezetedben, 
legyél te az első!

 
III. LEHETŐSÉGEK 

Isten kegyelméből mindezek ellenére 
nagy lehetőségek állnak előttünk. Az 
egyik ilyen lehetőség a megújulás le-
hetősége személyes és gyülekezeti éle-
tünk terén. Nincs vége a kegyelemnek, 
és nem csak az előzőz generáció térhetett 
meg és tudott boldog gyülekezeti életet 
élni. Van lehetőség megújulásokra! Nem 
igazságtalan az Isten, hogy az imádság-
ra és a kitartásra ne felelne.  Ahol van-
nak ilyen bástyán megálló emberek, ott 
Isten cselekedni fog. Ez a jövő! Lelke-
sedsz érte? Leszel te az, aki oda állsz a 
bástyára, aki imádkozol és szolgálsz, és 
nem kapod fel a vizet a bajok közepette, 
hanem megállsz a helyeden, hogy az Úr 
munkálkodjon rajtad keresztül? szív-
ügyed lesz neked ez?

Lehetőségünk van a valódi testvé-
ri egység megélésére, elmélyítésére.  
Ne csak játsszuk a közösséget, hanem 
értékeljük egymásban, amit Isten egy-
másunkban végzett úgy személyes 
kapcsolataink terén, mint gyülekezeti, 
vagy a szövetségi közösségben.  Akár 
országhatárokon, kontinenseken átíve-
lően is. Előlegezzünk bizalmat egymás-
nak, még ha időnként sebet is kapunk! 
Ne törjünk össze, ne adjuk fel, hanem 
kezdeményezzünk újra és újra! Krisz-
tus sem adta fel a kereszten, mert tudta, 
hogy a történet nem ott ér véget. A feltá-
madása után a földbe vetett gabonamag 
meghozta a gyümölcsét. Mikor minden 
erő és minden akarat, emberi tehetség és 
lelki ajándék egy irányba lesz összpon-
tosítva, akkor majd előre viszi a gyüle-
kezeti közösségi életet. Ez egy nagy le-
hetőség előttünk!

Előttünk áll Isten országa terjesz-
tésének lehetősége is. Nagy kegyelem 
adatott a magyarországi testvéreknek, 
hogy iskolai és szociális intézmények 
bízattak a gondjaira. Azt kívánom, 
hogy legyenek emberek, akik viszik az 
evangéliumot mindenkihez, akivel kap-
csolatba kerülnek. Te közöttük leszel? 

“Aki jó feleséget talált, kincset talált, 
és elnyerte az Úr jóakaratát.” – Péld 
18,22

Ki vitatná ezt? Akinek sikerült, le-
gyen hálás érte Istennek! Ha viszont 
más Biblia-fordításokban is elolvassuk 
ezt a mondást, azonnal érzékeljük, hogy 
a tudós fordítók (többségükben férfiak, 
és nem kevesen nőtlenek) bizony „be-
leolvastak” egyet és mást a maguk ta-
pasztalatából, tradíciókból és még talán 
az álmaikból is az eredetileg csak hét 
szóból álló mondatba. A Károli-fordítá-
sú Bibliában például ez áll: „Megnyerte 
a jót, aki talált feleséget, és vett jóaka-
ratot az Úrtól.”

megvallom, én a magyar fordítások 
közül a katolikus Biblia mellett teszem 
le most a voksot, mert követi a héber 
szöveg szórendjét, nyitva hagy egy fon-
tos kérdést, amint azt salamon is tette, 
és még így is szebb színekbe öltözteti a 
romantikától nem túlcsorduló, de annál 
ígéretesebb alakulását a házastársi kap-
csolatnak. A protestánsos „talált, talált, 
megnyerte,” vagy a „megnyerte, talált, 
vett” nem ígér sok izgalmat. Kétségte-
len, viszont, hogy megfelel a magyar 
nyelvben és népi szokásokban kifejezett 
ősi házassági ügyletnek, amikor még 
a kiházasítandó lány eladó volt, akit a 
legény vett. Ha vevő a vő, akkor a két 
család alkudozni fog a hozományról és a 
menyasszony áráról. Azt tükrözi mind-
ez, hogy a családok anyagi érdeke igen 
fontos tényező volt a párválasztásban.

Képzeljük magunkat a legény helyé-
be, akit így nógat a nősülésre a nem 
éppen jó hírű Salamon nagybácsi:  

„Aki feleséget lel, 
boldogságot talál, 

részesült  
az Úr kegyében.”
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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)

2014. február 5. oldal

Az imahéten napról-napra az Ige éle-
tünkben betöltött szerepéről, hatalmáról 
szólt a tanítás, és az imádságra buzdí-
tás. Isten szava rámutat elveszett, bűnös 
voltunkra, megmutatja a megmenekülés 
módját Jézus Krisztusban, hitet ébreszt, 
a hívő életben pedig táplál, megtart és 
gyümölcstermővé tesz. Olvassuk-e a 
Bibliát, elmélkedünk, gyönyörködünk-e 
üzenetén? Ragaszkodunk-e az igéhez, 
engedelmeskedünk-e szavának?

Egy negyvenöt évvel ezelőtti élmé-
nyemet szeretném megosztani, amiben 
csodálatosan nyilvánvaló volt az Ige ha-
talmas volta, megtartó ereje, és mennyei 
Atyámnak az engedelmességre kiárasz-
tott szeretete.

Pályakezdő voltam Budapesten, alig 
két éve dolgoztam, amikor a nagyon 
idős jóságos igazgatónk nyugdíjba 
ment, és egy új vezetőt kaptunk. Rossz 
híre megelőzte jövetelét. Debrecenből, 
az ötvenes évek kommunista igazga-
tó főorvosainak egyike volt, aki sok 
értékes kollégát lehetetlen helyzetbe 
juttatott származása vagy hite miatt. 
„Vehetjük a munkakönyvünket” - mon-
dogattuk egymásnak idős, három állami 
gondozott gyermeket felnevelő, lelkész-
családból származó kolléganőmmel. Az 
új igazgatóval nagyon sok új intézkedés 
látott napvilágot; pozíció cserék, „meg-
bízható emberek” előléptetése, akik fi-
gyeltek, besúgtak, sakkban tartottak...

Bevallom, hogy sokat szorongtam, 
féltem és nem tudtam elgondolni, ho-
gyan lehet titkos tanítvány életet élni 
hosszú távon. Kerestem Isten napra szó-
ló vezetését és bátorítását a reggeli és 
esti Biblia olvasások alkalmával. sokat 

valljam, hogy meghalni is kész vagyok 
az Ő nevéért, és semmiképpen nem aka-
rom Őt megtagadni.

Végül kértem, hogy beszéljük meg 
ügyemet az igazgató jelenlétében is, 
mert szeretnék elmenni innen, még ha 
orvosi diplomával kapálni kell is. Ami-
kor hárman - az igazgató, a személyze-
tis és én - együtt voltunk, elmondtam, 
hogy a gépkocsiban felejtett Biblia mi-
att mi történt másfél hónapon keresztül. 
Elmondtam elszántságomat arról, hogy 
az Úr Jézus nevét nem fogom megtagad-
ni, és ha itt így nem dolgozhatok, akkor 
szeretném kérni a munkakönyvemet. 
Néhány percnyi néma hallgatás után az 
igazgató a személyzetis felé fordult és 
ezt mondta: „Mária! Ha a doktornő nap-
imádó volna, munkájára akkor is szük-
ségem lenne. megértette? Elmehetnek.”

Ezután soha többé nem volt bántódá-
som. A szakvizsga után két évvel ki-
neveztek osztályvezető főorvosnak. A 
kinevezéshez, és annak négyévenkénti 
megerősítéséhez magas politikai fóru-
mok jóváhagyására volt szükség, ahol 
mindig megismétlődött a súlyos kifogás 
hívőségem miatt. Igazgatónk halála után 
másoktól tudtam meg, hogy ilyenkor ő 
referált. Elmondta, hogy munkámat nem 
tudja nélkülözni, és személyesen garan-
ciát vállalt arra, hogy egyszer majd az ő 
zászlajuk alatt végzem azt a szakmai te-
vékenységet, amire az intézetnek olyan 
nagy szüksége van. Az igazgató szava 
és tekintélye előtt mindenki meghajolt.

Én viszont tudom, hogy Isten oltalmá-
nak, és az Ige bennem elvégzett munká-
jának köszönhetem, hogy huszonhárom 
évet dolgozhattam ezen a munkahelyen 
mennyei Atyám szárnyai árnyékában. 
Övé legyen a hálám, és minden dicsőség.

                   Dr. Fazekas Erzsébet

imádkoztam bölcsességért. A Bibliám 
mindig a táskámban volt, mindenhova 
magammal vittem, hogy szükség ese-
tén elérhető legyen számomra Isten két-
ségbe esésemből is felemelő  üzenete. 
Azon a napon is, amikor Budapestről 
Nagykőrösre kellett utazni egy tömeges 
megbetegedés miatt, olvastam a hosszú 
úton. Késő este visszaérkezve, az inté-
zeti autóban felejtettem a Bibliámat. A 
gépkocsi vezető egyenesen a személy-
zeti vezetőnek adta a megtalált Bibliát, 
amiben benne volt a nevem, sőt az elő-
ző vasárnapi gyülekezeti szolgálatokat, 
szolgálókat - köztük az én nevemet is 
tartalmazó lapocska. Tudtam, hogy nem 
marad következmények nélkül ez a do-
log, így nem lepődtem meg, amikor kö-
vetkező reggel a személyzetis magához 
hívatott.

Lélekben megerősödve és felkészülve 
mentem a beszélgetésre, de amikor fél 
órán keresztül gúnyolódott, Istenemet 
gyalázta és fenyegetőzött, elment min-
den erőm és néma maradtam. Másnap, 
harmadnap és azon túl másfél hónapon 
keresztül minden nap megismétlődött 
ez a nehéz egy-másfél óra, lélektipró 
megalázással és félelem keltő következ-
mények kilátásba helyezésével. Bolond-
nak és szégyenteljesnek nevezte, hogy a 
modern tudományokon kiképzett orvos 
ennyire hiszékeny legyen. Ugyanakkor 
ostromolt, és fényes ígéretekkel kecseg-
tetett, hízelgő dicséretekkel nagy karri-
ert ígért, ha megváltozom. Az eltékozolt 
idő miatt alig tudtam a munkámat elvé-
gezni, és egyre közelebb éreztem azt az 
időt, amikor elbocsátanak. 

Azon az emlékezetes reggelen az Ap-
Csel 21. részét olvasva magával ragadott 
Pál apostol mondata, amit az őt sirató 
testvéreknek mondott jeruzsálemi útja, 
megjövendölt megkötözésével és fog-
ságával kapcsolatban: „...én nem csak 
megkötöztetni, hanem meghalni is kész 
vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevé-
ért.” (13.v.) Mérlegre tettem odaszánáso-
mat, veszíteni valómat, és könyörögtem 
erős hitért, kitartásért, majd leborulva 
elmondtam én is, hogy meghalni is kész 
vagyok az Úr Jézus nevéért. Így indul-
tam el dolgozni, boldogan és felbátorod-
va. Ismét hívtak, én mentem is, de ez 
alkalommal én beszéltem. Elmondtam 
a reggeli élményemet annak a Bibliának 
a szavai szerint, ami miatt engem eddig 
büntettek, és bizonyára a jövőben még 
súlyosabb következményekkel sújtanak. 
Az Úr felbátorított arra is, hogy meg-

AZ IGE HATAlMA
Bizonyságtétel az imahét témájához

magára és népére hozott vele. A szent-
lélek rendezte így, hogy éppen salamon 
„tollából” maradjon ránk ez az egysze-
rűen fontos, korok fölötti igazság a leg-
emberibb szövetségről, a házasságról. 
Kárunkra legyintenek rá egyre többen. 
már Ádámnál kiderült, hogy a társta-
lan ember nem teljes, és a család, majd 
a nagyobb közösségek is mind a házas-
társi kapcsolatokból veszik kezdetüket 
és legátfogóbb értékeiket. Nem véletlen 
hát, hogy a házasság Isten szabad szem-
mel felfedezhető jóakaratának is a szín-
tere – még a hitetleneké is, de mennyivel 
inkább az istenfélőké.

Imádkozzunk ifjaink párválasztásá-
ért, hívő házasságkötésekért!  

                             Novák József

AZ IGE RABJA

beszédeid már végleg
velem maradnak

elmúlhat ég és föld
változhat minden változó

elhagyhat testem is
─ földből való ─

de szavaid velem maradnak
mostmár az Ige rabja lettem

önként és örömmel

múlik tovább az elmulandó
de megmarad mi változatlan

s a szívem Tiéd örökre

                        Herjeczki Géza (1980)
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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 2014. február 

bal, 7 dobbal, ütemes lábmozgással, 
mikrofonnal, hangosítóval; helyenként, 
főként vidéken, ahol a tudást egyesek 
hangerővel szeretnék pótolni, a szószék-
ről fel-alá rohangáló és a hallgatóság feje 
felett harsogó prédikátorokkal. sajnos 
ebbe nem lehet beleszólni, hiába próbá-
lok azzal érvelni, hogy milyen káros a 
zaj ártalom a gyerekek fülének és fejlő-
dő agyának, szavam süket fülekre talál. 
Az a reménységem, hogy a magasabb 
szintű teológiai oktatás helyrebillenti a 
jövő generáció istentiszteleti rendjét.

A BCSL nem csak gyülekezetekből, 
hanem számtalan baptista intézményből 
áll, amelyek fenntartására nagy segítsé-
get kap a szövetség különböző szerve-
zetektől és baptista szövetségektől. Az 
Egyesült Államok Nemzetközi Fejlődést 
elősegítő Ügynöksége (United states 
Agency for International Development, 
UsAID) az elmúlt 4 évben nagy segítsé-
get adott a baptistákon keresztül a föld-
művelőknek, állattenyésztőknek, nők-
nek az egész országban. sajnos ebben 
az évben már nem számíthatunk erre a 
támogatásra, pedig nagyon nagy szük-
ség lenne rá.

A baptista szemkórház, amely Lunsar 
városában van, ma is egyike a legkere-
settebb szemkórháznak egész nyugat-

Afrikában. 2013-ban a kórházban több 
mint 10 ezer, a mozgó klinikán pedig 
7 ezer beteg kapott orvosi ellátást. Két 
másik egészségügyi állomáson képzett 
nővérek adnak alapfokú kezelést és árul-
nak gyógyszereket kedvezményes áron. 
A szemkórház együtt dolgozik a közös-
ségi vak rehabilitációs programmal; a 
teljesen vakokat tanítják olyan egyszerű 
mezőgazdasági feladatokra, amelyeket 
ők is el tudnak végezni. BCSL-nek van 
6 középiskolája, több szakmunkásképző 
intézete és számos általános iskolája. Itt 
Makeniben van egy iskola vakoknak is, 
amely nem kifejezetten baptista, több 
felekezet is támogatja, de mi is hozzá-
járulunk az ott végzett munkához. Két 

német testvérnő minden évben nálam 
tölti az éves szabadságát, ez idő alatt 
tanítják a vak iskola tanárait, hogy még 
hatékonyabban tudják végezni a munká-
jukat. Az iskola igazgatója maga is egy 
jól képzett vak, nemrég beteg volt és én 
vittem el az itteni katolikus kórházba, 
ahol jó kezelést kapott. Az ő fényképe is 
megtalálható a Facebook-on.

Az EBm a mai napig is a legnagyobb 
összeggel, kb. a költségvetés 20 %-val 
támogatja a BCsL-t, a gyülekezetek és 
az intézmények a közös költségek kb. 30 
%-at állják, ezen kívül kapunk megha-
tározott programokra céladományokat 
pl. a Baptista Világszövetségtől (Baptist 
Word Alliance, BWA), a Testvéri Segít-
ség (Hilfer fur Brude) nevű szervezettől, 
a Finn, a Holland és a Norvég Baptis-
ta Szövetségtől. Mi magyarok főként a 
Baptista Teológiai Szemináriumot tá-
mogatjuk (ennek felmérhetetlen szük-
ségességéről már fentebb írtam), de egy 
nagylelkű amerikai magyar család tette 
lehetővé, hogy felépítsünk és fenntart-
sunk egy általános iskolát. Ezt az iskolát 
nemcsak megnyitottuk tavaly, hanem az 
egyik osztályteremben megkezdtük az 
istentiszteletek tartását is. Karácsony 
másodnapján pedig 120 kisgyermeket 

vendégeltünk meg itt az anyagyülekezet 
nőtestvéreinek a segítségével (fénykép 
szintén található erről a Facebookon).

Nagyon jó volt a lelki hangulat a 
BCSL 40-ik közgyűlésen; láthattuk an-
nak a jelét, hogy olyan testvérek, akik 
keserűséget hordoztak a szívükben egy-
mással szemben (különösen a két évvel 
ezelőtti választás miatt, amely majdnem 
szakadáshoz vezetett), most kibékültek 
és baráti jobbot adtak egymásnak. Kér-
lek továbbra is imádkozzatok a BCsL-
ért és értem, anyagiakkal is támogas-
satok, hogy tovább tudjuk folytatni a 
megkezdett munkát. Minden fillér szá-
mít. A szövetség 2014. évi költségvetése 
százhúszezer dollár.

40 éves a Sierra leonei 
Baptista Szövetség

Január végén tartotta éves közgyűlé-
sét a Sierra Leonei Baptista Szövetség 
(angolul Baptist Convention of sierra 
Leone, BCSL). Ezzel megkezdődtek 
a jubileumi ünneplések, mert a BCsL 
40 évvel ezelőtt alakult meg, főként az 
Europai Baptista Misszió (most Europe-
an Baptist mission International, EBmI) 
ösztönzésére.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem 
voltak baptisták sierra Leoneban 40 év-
vel ezelőtt. Az első baptisták több mint 
200 évvel ezelőtt érkeztek az országba, 
mint felszabadított rabszolgák és ők épí-
tették fel az első baptista imaházat Af-
rikában.

Ebben az ősi imaházban szoktuk a 
Baptista Teológiai szeminárium (BTs) 
diplomakiosztó ünnepségeit tartani. Ha 
megnézitek a Facebookon a legutóbb 
küldött képeken az alagsori rész, ahol 

a végzős hallgatókkal állok, még az 
eredeti, a többi részt újjá kellett építe-
ni a polgárháború után. Az elmúlt 200 
évben több misszionárius és missziós 
társaság, egymástól szinte függetlenül 
plántált baptista gyülekezeteket, főként 
a fővárosban, Freetownban, és számos 
pünkösdista jellegű gyülekezet is csatla-
kozott a baptistákhoz.

Jelenleg több, mint 50 nagyobb és kb. 
100 kisebb gyülekezet és prédikációs ál-
lomás tartozik a BCsL-hez. A gyüleke-
zetek többsége erősen “karizmatikus”, 
több órás istentiszteletekkel, dicsőítő 
énekekkel, elektromos orgonákkal (ame-
lyeken sokszor más dallamot játszanak, 
mint amit énekelünk), tapsolással, dob-

A BTS diploma osztó ünnepélyén, Kamilla és a tanulók.
Gyermek karácsony az új iskolánkban.
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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)

2014. február 7. oldal

Péntekre többen is kiértek a torontói 
fiatalok közül, és így együtt mehettünk 
a Blue mountain ski resort-ra, ami ki-
csit messzebb volt a tábortól, bár jóval 
nehezebb pályákkal ellátva. Közben a 
táborban Csővári Pál és felesége Zsófi 
gondoskodtak róla, hogy finom meleg 
étel várjon minket este. Hasonló volt a 
program szombaton, amikor ugyancsak 
síelni mentünk egész nap. 

Vasárnap délelőtt reggeli után ima-
órával kezdtük a napot amit Csővári Pál 
testvér vezetett, majd Kulcsár Dániel 
testvérnek volt egy igei üzenete a tábo-
rozók felé. Az alkalom alatt több ifjúsá-
gi ének is felcsendült, és együtt dicsér-
tük az Urat. Kora délután kimentünk 
egy közeli kinti jégpályára, ahol a fiúk 
jéghokiztak és a lányok korcsolyáztak. 
Körülbelül 5 órakor pakoltunk össze és 
takarítottuk ki a szobákat magunk után, 
majd elindultunk Toronto felé. 

Püsök Dániel és családja hívta meg a 
fiatalokat, hogy a Superbowl-t ott néz-
zük meg. Ez is egy jó lehetőség volt 
együtt lenni, társalogni és élvezni a 
meccset, ami igazából kicsit gyenge 
volt az idén.  De még ezzel se volt vége 
a napnak. Este 11 órára mentünk ki fo-
cizni a fiúkkal egy terembajnokságban, 
ahol a Magyar csapat, nevezetesen “The 
Huns” 7-1-re vertük az ellenfelet! Ez 
volt - ahogy mondják - “a hab a tortán”. 

Mindezek után finom vacsorával és 
szállással fogadtak Balla Sándor test-
vérék. Hétfőn hajnalban kiadós regge-

li után indultunk 
vissza, és már kora 
délután otthon is 
voltunk. Én sze-
mély szerint egyből 
le is feküdtem alud-
ni, és 12 órás alvás 
után ébredtem csak 
fel. Nagyszerű hét-
vége, nagyszerű 
barátok és testvérek 
körében telt el. 
     Lukács Péter

Chicago-ból hatan indultunk el szer-
da délután egy 15 személyes bérelt mini 
busszal. Út közben felvettük Detroit-ból 
Juhász Robit, így voltunk heten a nagy 
autóban és persze mindenkinek a sí és 
snowboard-ja hátul a csomagtérben. Ké-
nyelmesen utaztunk, az út oda-vissza 
száraz volt és problémamentes. 

Csütörtök reggel 6 órára érkeztünk 
meg, torontói idő szerint. Nagy hó, és 
gyönyörű látvány fogadott a tábor te-
rületén, ahol Püsök Dániel testvér várt 
minket befűtött szobákkal. Azonnal le 
is feküdtünk pihenni, és bár fáradtak 
voltunk, az izgatottságtól nem tudtunk 
sokat aludni. Délután már ki is mentünk 
síelni a Horseshoe Resort-hoz, ami csak 
fél órára volt a tábortól.

GYEREKBEMUTATáS
Gyülekezetünk életében, különleges 

alkalom volt a február második vasár-
napja. sok magyar evangéliumi gyü-
lekezettel együtt, a házasok hetének 
témáihoz igazodva szerveztük meg mi 
is istentiszteleteinket. Jó volt hallani fi-
atalabb és idősebb testvéreink bizony-
ságtételét, akik hálaadással emlékeztek 
a megtett útra, tanulságul és bátorításul 
osztották meg annak örömeit és meg-
próbáltatásit. A lelkipásztor testvér a 
128. zsoltár alapján beszélt a boldog 
családról, felsorolva azokat az áldáso-
kat, amelyeket az istenfélő ember, csa-
ládjával együtt ma is megtapasztalhat.

A nap fénypontja azonban Kulcsár 
Michael Alexander bemutatása volt. 

Ez a mozzanat nagyon jól illusztrálta azt 
az ígéretet és áldást, amiről a zsoltáros is 
beszél. Az istenfélő ember legnagyobb 
áldása ezen a földön az istenfélő fele-
ség, aki olyan, mint a termő szőlő a ház 
belsejében, és a gyermekek, akik mint 
olajfacsemeték vannak az asztal körül. 
A szőlő és az olajfa Izraelben a jólét és 
a gazdagság forrásai voltak, ugyanakkor 
az örömöt és a boldogságot jelképezték. 
Látva a boldog szülőket és a gyermeke-
ket, könnyű volt a felolvasott igét ma-
gyarázni és értelmezni, hiszen szemünk 
előtt teljesedtek be Istennek ígéretei.  

Különös jelentősége volt az igének és 
az eseményeknek, azért is, mert michel 
születése rendhagyó volt. mivel a ter-
hesség hetedik hónapjában komplikáci-
ók léptek fel és mind a gyermek mind 
az édesanya élete veszélybe került, az 
orvosok úgy döntöttek, hogy császár-
metszéssel, idő előtt világra hozzák a 
gyermeket. Az Úr meghallgatta a szü-
lők és a gyülekezet imádságát, ha nehéz 
körülmények között is, Michael egész-
ségesen jött a világra az elmúlt évben 
október 10-én. Isten kegyelme folytán, a 
gondos és felelős ápolás eredményeként 
így kerülhetett sorra michel bemutatá-
sa folyó év február 9-én. A szülők, ifj. 
Kulcsár József és Lídia, nagy örömmel 
hozták második gyermeküket az Úr és 
a gyülekezet elé mi pedig hálaadással 
imádkoztunk és kértük Isten áldását a 
gyermek és a szülők további életére. Az-
zal a reménységgel és bizalommal tettük 
ezt, hogy az Úr, aki jóvoltából csodával 
határos módon megtartotta az édesanyát 
és a gyermeket, a jövőben is gondot visel 
róluk.
                               Gergely István

NEW YORK

Adóból levonható adományaitokat 
küldjétek a következő címre:

mission in sierra Leone
mr. zsigmond Balla Treasurer
2563 Nixon Way
Fullerton, CA 93835 
Kérlek, tüntessétek fel a csekken a 

megjegyzésben (note) a nevem.
Segítségeteket nagyon köszönöm, éle-

tetekre sok áldást kívánok.
Testvéri üdvözlettel:
         Füredi Gabriella Kamilla
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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 2014. február 

lINCOlN AND DARWIN
Abraham Lincoln and Charles Dar-

win were born on the exact same day, 
February 12, 1809, but their lives had 
completely different effects. 

Lincoln is best known for freeing 
the slaves by issuing the Emancipation 
Proclamation, affirming in his 
Gettysburg Address, 1863: "a new 
nation, conceived in Liberty, and 
dedicated to the proposition that all men 
are created equal." 

Darwin is best known for the theory 
of evolution, arguing that men are 
not only not "created" but they are not 
"equal" as some are more evolved. In his 
Descent of Man, 1871, Darwin wrote: 
"Men...build asylums for the imbecile, 
the maimed and the sick...thus the weak 
members...propagate their kind. No one 
who had attended to the breeding of 
domestic animals will doubt that this 
must be highly injurious to the race of 
man...Hardly any one is so ignorant as 
to allow his worst animals to breed." 
Darwin continued: "Civilized races of 
man will almost certainly exterminate 
the savage races throughout the world."

Whereas Darwin's theory has been 
used by atheists to explain away God, 
the last act of Congress signed by Abra-
ham Lincoln before he was shot was to 
place the phrase "In God We Trust" on 
all national coin.

                               Crosswalk.com 

WRITTEN PRAYERS
by Rev. Neville Callam 

There is great danger in drawing 
conclusions on matters of faith by 
seeking to distance oneself as far as 
possible from those with whom we 
disagree. A case in point in the radical 
Puritans who, in their opposition to the 
use of the Book of Common Prayer in 
the Church of England, opposed read 
or recited prayers, including the Lord’s 
Prayer, on the ground that the use of 
such prayers represents a refusal to 
depend on the Holy Spirit, and has the 
effect of quenching the Holy Spirit. The 
use of written prayers, they argued, was 
a human invention and is both unbiblical 
and antichristian. 

At first, John Smyth, a major figure in 
the emergence of Baptist witness, did not 
subscribe to such views. In his Pattern 
of True Prayer (1605), he argued against 
such views and distanced himself from 
Separatists espousing them. He even 
claimed that the Lord’s Prayer “is 
the best form of prayer that ever was 
devised” and described people who pray 
that prayer “in words and matter” as 
praying well.

Later, in The Differences of the 
Churches (1608), Smyth reflected a 
change of mind, subscribing to some 
of the ideas on corporate worship that 
he had earlier rejected. He went as 
far as to proscribe the use of books in 
worship considering this ceremonial and 
deferential to images. True worship, he 
believed, should proceed “merely from 
the Spirit, having no outward help of 
devised forms.”  No prayer books or 
hymn books should be used in corporate 
worship proper. Even the Bible, when 
translated into English, had no place in 
worship service of English speakers!  A 
translation, he explained is “the work of 
a man’s wit” and should not be brought 
“into the worship of God to be read.” 
In order not to “quench the Spirit” the 
preacher should offer a free translation 
of the original text of Scripture in 
Hebrew or Greek!

Not many Baptists would echo Smyth’s 
sentiments today. When Baptists gather 
for corporate worship, they do not only 
read Scripture in their own language, but 
some also use written prayers. Before 
dismissing this tradition, one should 
gain familiarity with a book of prayers 
released recently by Dr. Leo Thorne, 
Associate General secretary of Ameri-
can Baptist Churches UsA. A revised 
version of a book previously published in 
1983, Prayers from Riverside Updated 

EVANGElISM 
Christians can disagree on matters of 

faith and practice while agreeing that 
the world needs Jesus. 

someone told Dwight Moody, the 
famous evangelist, 

"I don't like your soul-winning 
methods."  

moody said, "I don't like them much, 
either.  What are yours?" 

The man admitted he didn't have any.  
moody replied, "I like mine better 

than yours."

(2012) is a collection of prayers that 
were voiced at The Riverside Church in 
New York City, USA. Hardly can one 
read the prayers in this book and not be 
richly inspired and deeply moved. The 
prayers authentically convey thoughts 
we could think, but often we do not. 
They include petitions we should offer 
to God but don’t know that we should. 
They express praise we should lift up to 
our Lord but are unable to compose in 
such richly expressive ways.

Years ago, when I first encountered 
two published books of prayers 
composed by William Barclay  – More 
Prayers for the Plain Man (1962) and 
Prayers for the Christian Year (1964) 
–my appreciation for the suitability 
of written prayers for use in private 
devotional life and in corporate worship 
life grew markedly. Since then, I have 
developed a greater appreciation for the 
use of printed prayers.

The use of written prayers, whether 
composed by oneself or by another, 
does not imply the abandonment of 
extemporaneous prayers.  Those who 
think written prayers are never inspired 
but that extemporaneous ones always 
are, however, may need to rethink their 
conclusion.

General Secretary's Blog  
(BWAnet.org) 

MISSIONARY FUNd
The purpose: supporting the 

missionary initiatives of our young 
people. Donations from this fund 
will be allocated by the Missionary 
and Benevolence Board at its 
mid-year meetings. The written 
applications addressed to the mBB 
should state the goals and the 
duration of the mission trip, and 
should include a letter of support 
from the pastor of the applicant. 

Contributions can be mailed to 
the Treasurer (address on page 2).

A NEw dEFINITION
by Max lucado

With God—all things are possible! 
(Matthew 19:26).

Consider Abram. Pushing a century 
of years, his wife, Sarai, ninety. The 
wallpaper in the nursery faded, baby 
furniture out of date.  The topic of a 
promised child brings sighs and tears... 
and God tells them they’d better select 
a name for their new son. They laugh! 
Partly because it’s too good to happen 
and partly because it might.  They’ve 
given up hope, and hope born anew is 
always funny before it’s real. They laugh 
a little at God, and a lot with God—for 
God is laughing too.

With the smile still on His face, He 
gets busy doing what He does the best—
the unbelievable. Abram, the father of 
one, will now be Abraham, the father of 
a promised multitude. sarai, the barren 
one, will now be Sarah, the mother.

Their names aren’t the only thing God 
changes. He changes the way they define 
the word impossible!
           From The Applause of Heaven
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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)

2014. február 9. oldal

inte alig értette a román nyelven folyó 
tanítást - osztályelsőként végzett.

Első szolgálati helye Szilágyballa volt, 
itt avatták lelkipásztorrá 1974. szeptem-
ber 1-én. 

1977. februárjában költöztek Zilahra, 
ahol 14 évig szolgáltak az egyre bővülő 
családdal. Az Úr nagyon megáldotta a 
szolgálatát, megsokszorozódott a gyüle-
kezet tagjainak létszáma. A zilahi évek 
alatt sok nyomorúságon ment át család-
jával együtt: zaklatások a Szekuritáté 
részéről, ételmérgezések, vallatások, le-
hallgatás, tűzeset, besúgások miatti szo-
rongattatások. mindez azért volt, mert a 
hatóság emberei „felébredt” lelkipász-
tornak tartották, és nem tudták rávenni 
őt a rendszerrel való együttmunkálko-
dásra, sem az ország elhagyására... A 
forradalom napjának reggelén még a 
szekuritate karmaiban volt, de este már 
az evangéliumot hirdette magyarul és 
románul a zilahi nagygyűlésen, lecsilla-
pítva a felforrósodott kedélyeket.

A rendszerváltás után újraszervezhet-
ték a Romániai Magyar Baptista Gyü-
lekezetek Szövetségét, melynek elnöké-
vé választották. Isten vezetése alapján 
fogadta el ezt a szolgálatot is. Ekkor a 
zilahról Nagyváradra költözött.

Szövetségi munkássága alatt részt 
vett öregotthonok, táborok létrehozá-
sában, gyülekezetek megalapításában, 
pásztorlásában, a ROmCOm elindításá-
ban. Amit korábban nem tehetett meg, 
szövetségi elnökként eljutott a tengeren 
túlra is, Isten igéjét hirdetni, testvéri 
kapcsolatokat ápolni.

1995. novemberében szívét megmű-
tötték, ezután betegnyugdíjas lett. Visz-
szavonult az elnöki szolgálatból. Isten 
világos vezetésének engedve feleségé-
vel és még otthon lévő két gyermekével 
Csíkszeredába költöztek gyülekezet-
plántálás céljából. Az Úr megáldotta az 
ugartörést, Csíkszeredában gyülekezet 
jött létre, imaház épült. Ezalatt az idő 
alatt alakult isteni indíttatás által és ba-
ráti összefogás eredményeként a Bar-
nabás Alapítvány. 1999-ben épült fel a 
Barnabás Ház, melynek munkálatainál 
is aktívan részt vett. Izomsorvadásos 
beteg fia, Barnabás által Isten különle-
ges módon megajándékozta, tanította, és 
a mozgássérültek közötti missziómun-
kával bízta meg. 2001-ben 21 éves fia 
mellett volt, amikor Barnabás az Úrhoz 
költözött.

2000-ben Székelykeresztúron kez-
dett gyülekezetplántálásba, ahol később 
Ernő fia vette át a munkát. 

2002-2003. között Székelyudvarhe-
lyen vállalt ügyintézői lelkipásztori 
szolgálatot. Ekkor súlyosbodott szembe-
tegsége, amely rövidesen teljes vakság-
hoz vezetett. 

gonoszság terjedése láttán? „Ímé, ha-
talmat adok néktek, hogy kígyókon és 
skorpiókon tapodjatok, és az ellenség 
minden erején, és semmi nem árthat 
néktek.” (Luk 10,19)  „Ímé, az ellenség 
kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a 
búzát. De én imádkoztam érted, hogy el 
ne fogyatkozzék a te hited.” (Luk 22,31) 
„Ímé én veletek vagyok minden napon, 
a világ végezetéig.” (Mt 28,20) „Ímé, el-
jövök hamar!” (Jel 22,7)

Gyászoljuk elveszített szerettein-
ket? Vagy esetleg félünk, hogy nem-
sokára talán nekünk kell átlépnünk 
az örökkévalóság küszöbét? „Ne félj! 
Én vagyok az Első és az Utolsó. ...  Íme, 
élek örökkön örökké, és nálam vannak a 
pokol és halál kulcsai (Jel: 1,18)

Sóhajtozunk az idős kor terhe vagy 
az élet mulandósága miatt? „Íme, én 
vagyok az ÚR, minden élőnek Istene. 
Van-e számomra lehetetlen? „Ímé, min-
dent újjá teszek.” (Jel 21,5)

„Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jer-
tek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, 
jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegye-
tek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. 
Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, 
és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg 
nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok 
reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék 
lelketek jólétben. 
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; 
hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szer-
zek veletek örök szövetséget.

Keressétek az Urat, a míg megtalálha-
tó, hívjátok őt segítségül, míg közel van.” 
(Ésaiás 55,1-3.6)
               Németből ford. A. Williams

ÍME, EGY KITÁRT KAPU...
Hát igen, régen minden olyan más 

volt... A régi szép időkben... Olyan köny-
nyű a múltban megrekedni! Lelki sze-
meink előtt már-már úgy tűnik fel, mint 
valami álomszép szituáció, ahol mene-
déket találunk. Nem szabad azonban a 
múltban élnünk. Hogy is mondta Pál 
apostol?  „Ami mögöttem van, azt elfe-
lejtve, ami pedig előttem van, annak ne-
kifeszülve futok egyenest a cél felé” (Fil 
3,14)

Az új év elején mindannyiunkban föl-
merül a kérdés: vajon mit hoz ez az év? 
A választ Isten elrejti előlünk. Ahelyett, 
hogy feltárná előttünk a jövőt, inkább 
önmagára irányítja tekintetünket, és 
olyan ígéreteket ad, amelyek félelem he-
lyett békességgel töltik meg szívünket.

A Bibliában gyakran előfordul az 
„íme” szó. A közhasználatban már szin-
te alig szerepel, de ha a Bibliában talál-
kozunk vele, akkor mindig figyeljünk 
fel rá, mert utána fontos mondanivaló 
következik.

Gondoljunk arra: nincsen olyan szitu-
áció, amelyre Isten ne tudná azt monda-
ni, hogy „Íme, én...” És utána követke-
zik az ige, a felszabadító szó, amellyel 
Isten megnyitja előttünk a jövőt: utat ad 
talpunk alá és reménységet szívünkbe.

Félünk valamilyen új feladat-
tól vagy életünk egy új szakaszától, 
amelybe ebben az évben lépünk be? 
Isten így válaszol: „Íme, én veled va-
gyok, hogy megőrizzelek téged, bárhová 
mész...” (1Móz 28:15); „Íme, én Angyalt 
bocsátok el előtted, hogy megőrizzen az 
úton és bevigyen arra a helyre, amelyet 
elkészítettem számodra.” (2Móz 23,20)

Megoldhatatlan kérdésekkel és 
problémákkal küszködünk? „Íme, én 
az én szövetségemet, a békesség szövet-
ségét adom néki.” (4Móz 25,12) „Íme, 
kiterjesztem rá a békességet, mint folyó-
vizet.”  (Ézs 66,12)

Súlyos teherként nehezednek ránk 
vétkeink vagy mulasztásaink? Isten 
így szól: „Lásd, (Íme) levettem rólad a 
te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öl-
töztetlek téged.” (Zak 3,4)

Aggódunk a létfenntartás miatt? 
„Íme, én esőképpen bocsátok néktek ke-
nyeret a mennyből” (2 Móz 16,4).

Megoldhatatlan konfliktusok terhét 
hordozzuk? „Íme, én bölcs és értelmes 
szívet adok neked” (1Kir 3,12)

Szeretnénk életünk szenvedéseit, 
nehéz szakaszait új fényben, új meg-
világításban látni? „Ímé, megtisztítot-
talak, de nem úgy, mint ezüstöt. Meg-
próbáltalak a nyomor kemencéjében.” 
(Ézs 48,10)

Aggodalommal tölt el bennünket a 
történelem alakulása? Rettegünk a 

id. Veress  
Ernő   

1945 - 2014

Veress Ernő baptista lelkipásztor 
1945. július 26-án született Székelyföl-
dön, Bibarcfalván, hívő baptista szülők 
3. gyermekeként. Édesanyja a terhessé-
ge alatt úgy imádkozott, hogy ha újra 
fia lesz, akkor az Úrnak szenteltessék. 
12 évesen döntött Krisztus mellett, 15 
éves korában bemerítkezett.  Az Úrtól 
kért vezetés alapján 1968. március 17-én 
kötött házasságot Ady Annával. 

mintegy két év múlva, miután meg-
született az első gyermekük (akit később 
még négy követett), megkezdte tanul-
mányait a bukaresti Baptista Teológián, 
ahol nehéz körülményei ellenére - ele-
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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)

10. oldal 2014. február 

Kérjük, hogy imádkozzatok értünk, 
eredményes szolgálatért a 2014-ben 
ránk váró lehetőségek, feladatok és ki-
hívások sokaságában. 

Papp János egyházelnök  
magyarországi Baptista Egyház 

ERDÉlY
A Romániai Magyar Baptista Szövetség 

imatémái mABAVIsz vasárnapra
1. Evangelizációs lelkületért. 
szükségét érezzük annak, hogy az 

evangelizációs lelkület feléledjen közöt-
tünk. A télutó és a kora tavasz, Erdély-
ben sok gyülekezet számára az evan-
gelizációs hetek ideje. Imádkozzunk, 
hogy ezeket áldja meg az Úr és legye-
nek megtérések közöttünk. De arra is 
szükség van, hogy az evangelizációt ne 
csak kampányszerűen, hanem életmód 
szerűen végezzük. Imádkozzatok azért, 
hogy az erdélyi baptista személyek 
örömmel tegyenek Jézus Krisztusról 
bizonyságot a hétköznapi életükben és a 
gyülekezetek legyenek leleményesek az 
evangélizálás számukra legalkalmasabb 
módszerének megtalálásában.

2. Odaszánt szolgálattevőkért.
szükségét érezzük annak, hogy a 

gyülekezet tagjai közül, mint többen 
bekapcsolódjanak a lelki szolgálatba. El 
akarjuk kerülni a klerikalizálódás csap-
dáját, és hogy a szolgálat csak egy szűk 
„elit” feladata legyen. Imádkozzatok 
azért, hogy a gyülekezet szolgálattevői 
érezzék felelősségüket és odaszánással 
végezzék a szolgálatot, ugyanakkor, 
hogy az Úr sok fiatalt is hívjon el szol-
gálatra.

3. Testvéri egység megőrzéséért.
Az Úr Jézus Krisztus azért imádko-

zott, hogy az övéi egyek legyenek és azt 
a parancsolatot adta, hogy tanítványai 
szeressék egymást. Közösségi életünk-
ben viharos időszakon megyünk át. 
Imádkozzatok, hogy a testvéri szeretet 
maradjon meg közöttünk.

4. Roma misszió további áldásai-
ért. Folytatódik a roma emberek meg-
térése a szövetségünk gyülekezeteiben. 
Hálát adunk az Úrnak, az életükben 
végbement és folyamatos változásokét. 
Imádkozzatok, hogy tudjunk eleget ten-
ni ezen misszió kihívásainak és hogy a 
roma testvérek és gyülekezetek megerő-
södjenek a hitben és az Úr Jézus köve-
tésében.

5. Adminisztratív és anyagi ügyek.
Adminisztratív és anyagi gondok van-

nak folyamatban, amikben Isten segít-
ségét és vezetését keressük. Ezek közül 
megemlítem a Hargita Tábor ebédlőjé-
nek újjáépítését, az Öregotthon meg-
vásárlásából fennmaradt adósságot, a 
lelkipásztorok fizetésének biztosítását. 

2004-2007. között Gyergyószentmik-
lóson plántált gyülekezetet, épített ima-
házat, ahol a szolgálatban Novák Zsolt 
testvér váltotta.

2008-tól a Hargita Keresztyén Tábor 
mellett lévő házában lakott, de csak idő-
szakosan. A csontjaiba rekesztett tűz 
miatt téli evangélizációs sorozatok ide-
jén hetekig-hónapokig volt távol ottho-
nától a szolgálatban. 

Élete utolsó napjait 2014. január 2-4. 
között szerető felesége, gyermekei, uno-
kái körében tölthette az immár hagyo-
mánnyá vált évi családi találkozón. Ezen 
a találkozón utolsó igei üzenete ez volt 
a család felé: „Új parancsolatot adok 
néktek, hogy egymást szeressétek!...”Jn 
13,34. Halála előtti nap, vasárnap dél-
előtt úrvacsorai közösségben volt a szé-
kelyudvarhelyi gyülekezettel... s hétfő 
reggel, munka közben magához rendelte 
hűséges szolgáját az Úr. 

Hittel vallotta Jézus Krisztusról: min-
dent Vele, semmit Nélküle! Legfőbb vá-
gya és imádsága az volt, hogy gyerme-
kei az igazságban járjanak, és hogy az 
Úr adjon ébredést közöttünk!

Temetésére nagy részvét mellet a Har-
gitai táborban került sor, január 11-én. 

(Az erdélyi szövetség weboldalán 
megjelent nekrológ alapján.)

Emlékét az amerikai magyar baptista 
testvériség is tisztelettel őrzi. Szerettei-
nek e helyen is Urunk vigasztalását kí-
vánjuk!

és a rászorulóknak magyarországon 
és a környező országokban szétoszta-
ni. Imaházaink épültek, szépültek sok 
helyen (pl. Aszód, Csepel, Baja, Pest-
szentimre, Kiskunlacháza, Gödöllő, 
Vecsés, Verőce, stb.), valamint imaházat 
vásároltunk szombathelyen. Külmisz-
szióban támogatunk Füredi Kamilla 
(sierra Leone), Láng Emese (Uganda), 
Nagy Kasza Dániel és családja (Kárpát-
alja) mellett a Wicliffe, az Om, és más 
missziós szervezeteken keresztül több 
külmisszionáriust, kárpátaljai, vajda-
sági és felvidéki lelkipásztorokat, és a 
Szeretetszolgálat nemzetközi akcióit. 

Közoktatási intézményeinkben (óvo-
dák, általános iskolák, gimnáziumok és 
szakképző intézetek, valamint felnőtt 
képző intézmények és kollégiumok) 
több, mint 20.000 diákkal, 2.000 peda-
gógussal találkozunk naponta, akiket és 
a mögöttük levő családokat igyekszünk 
Krisztus szeretetével és az Evangélium-
mal is elérni. Jelmondatunk: A baptista 
iskola több, mint iskola! Szociális intéz-
ményeinkben pedig több, mint 18.000 
ellátottal igyekszünk törődni, és feléjük 
is bemutatni az Isten önzetlen szeretetét. 

Az elmúlt év bővölködött jelentős 
eseményekben is. 

- Április végén éves közgyűlésünket 
egy munkakonferenciával kötöttük ösz-
sze, melyet Velencén, egy baptista isko-
lában tartottunk, több napon keresztül. 
Fő előadónk John Upton, a Baptista Vi-
lágszövetség elnöke volt. 

- Nyáron a három országos ifjúsági, 
számtalan gyülekezeti táborozás vagy 
napközis missziós hét mellett 14 helyen 
anyanyelvi angol tábort szerveztünk az 
országban a baptista iskolákban tanuló 
gyermekek és fiatalok számára. 

- szeptember elején megtartottuk a 
baptista iskolák országos tanévnyitóját, 
melyen Tony Peck testvér, az Európai 
Baptista Szövetség főtitkára is szolgált.

- Novemberben megtartottuk az 
évente szokásos Országos Lelkipásztor 
Konferenciát, melyen több, mint 120 
szolgatársunk vett részt. Fő témánk tes-
ti-lelki-szellemi egészségünk és misszi-
ós szolgálatunk volt. 

- December 22-én pedig a Papp Lász-
ló Sportarénában, a 10 éves Cipősdoboz 
akciót ünnepelhettük meg közel 10.000 
résztvevővel. Az oktatási intézmény-
rendszerünkből kb. 6.000 résztvevője 
volt a rendezvénynek, akik hallhatták 
az evangéliumot és tapasztalhatták a 
baptisták szeretetteljes közösségét és 
értékeinek bemutatását. Bízunk abban, 
hogy a gyülekezeteken, az iskolalelké-
szeken és más összekapcsoló lehető-
ségeken keresztül a jövőben még több 
alkalom nyílik arra, hogy feléjük is to-
vábbadjuk hitünket és a Krisztustól ka-
pott szeretetünket. 

Február első vasárnapja, már egy 
ideje MABAVISZ vasárnap. Ez azt je-
lenti, hogy megemlékezünk azokról az 
áldásokról, amiket Isten nekünk magyar 
baptistáknak adott az idők folyamán és 
imádkozunk egymásért... (dr. Kovács 
József  mABAVIsz titkár)

MAGYARORSZáG
2013. a Magyarországi Baptista  

Egyház életében
Hazánkban közel 350 helyszínen, va-

sárnaponként kb. húszezren találkozunk 
gyülekezeteinkben. Közel 200 lelki-
pásztor, szociális és iskolalelkész, gyü-
lekezetplántáló és speciális misszióban 
dolgozó vezetésével folyik a misszió. A 
Baptista Teológiai Akadémia BA és mA 
képzésén közel 600-an vesznek részt. 
A Baptista szeretetszolgálat hazai és 
nemzetközi akcióiban, segítő program-
jaiban és intézményeiben minden ed-
digi évnél többen vettek részt. A kará-
csonyi cipősdoboz akcióban több, mint 
40.000 ajándékot sikerült összegyűjteni, 

2014. február 2.



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)

2014. február 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 baptista 
testvérekért és az egyház vezetőiért, 
Papp János elnökért és munkatársaiért.   

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Herjeczki Géza elnökért és munka-
társaiért. 

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség ve- 
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és 
munkatársaiért.

el is várt: hogy szeretni tudjuk egymást, 
amint Ő szeret bennünket!

                        dr. Herjeczki Géza  elnök
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szöv.

FELVIdÉK
szeretnénk kérni imatámogatásotokat 

főleg a következőkért:
1. A családok megerősödéséért gyüle-

kezeteinkben - békességért, kitartásért 
az egymás iránti szeretetben. A lelki-
pásztor családért, akik most nehéz idő-
szakon mennek át.

2. Fiataljainkért - növekedésükért, 
szolgálataikért, hogy ne nekünk akarja-
nak megfelelni, hanem Isten tetszésére 
akarjanak élni.

3. A Dunaszerdahelyen folyó misszi-
óért és az ott élő megtért házaspárért, 
akik egyelőre egyedül vannak a város-
ban, és ritkán tudnak eljönni az anya-
gyülekezetbe.

4. A szórványban élők megerősödéséért.
5. Azokért, akik bemerítkezés előtt 

állnak, hogy megerősödjenek hitükben. 
Mi pedig oda tudjunk figyelni arra, hogy 
minél jobban be tudjanak épülni közössé-
geinkbe, megértve Isten akaratát életükre 
nézve - úgy a fiatalok, mint az idősek.

6. Sok változás és törés érte gyüleke-
zeteinket az elmúlt időszakban, Isten ke-
gyelmére és segítségére vagyunk utalva, 
hogy változtatni tudjunk mindabban, 
amire Lelke által elvezet és megújulva 
haladjunk tovább ebben az évben is. 
Hisszük, hogy Isten sok áldást tartogat a 
felvidéki közösségek számára is.

KáRPáTAlJA
Kérlek, hogy továbbra imádkozzatok 

Ukrajnáért. most a béke a legfontosabb. 
                                 Nehra Bálint

VAJDASáGI IMATÉMáK
Hálásak vagyunk az Úrnak az elmúlt 

esztendőért! Megmutatta hatalmát, ere-
jét, mind magánéletünkben, mind gyü-
lekezeteinkben.

A gyülekezetek lelki növekedéséért 
imádkozzatok, különös tekintettel a 
szolgálókért, és az utánpótlásért. Fiatal-
jaink sorra költöznek Nyugatra, hatal-
mas generációs űrt hagyva maguk után. 
Nagy szükség van frissítésre!

megáldotta Urunk gyülekezeteinket 
igehirdetőkkel (Szívvel a Vajdaságért), 
látogatókkal, megtérőkkel! Adjon to-
vábbi áldásokat, munkát, kedvet, erőt, 
kitartást a munkához!

Gyermektáboraink folyamatosan 
bővülnek. Egyre több helyen, egyre 
több gyermekkel foglalkozunk, többek 
közt olyan településen is, ahol eddig 
nem voltunk jelen az evangéliummal.  

Imádkozzatok, hogy az Úr rendelje ki, 
amire szükségünk van és adjon kegyel-
met a bölcs sáfárkodásra.

dr. Kovács József főtitkár
Romániai magyar Baptista  

Gyülekezetek Szövetsége

ÉSZAK-AMERIKA
Észak-Amerikai magyar Baptista  

Szövetség – imatémák
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 

gyülekezeteink az elmúlt évben is az 
élet jeleit mutatva végezték szolgálatu-
kat. Több gyülekezetben is sor került be-
merítésre, volt ahol kétszer is az év során. 
minden gyülekezetünkben lelkipásztor 
végzi a szolgálatot. Hálásak vagyunk a 
nyugdíjas korban is példamutató, teljes 
energiával szolgáló Kulcsár Sándor test-
vérért, aki a kanadai Kelownában végzi 
a lelkipásztori munkát, és a legfiatalabb 
szolgatársunkért, Kulcsár Attiláért, aki 
családjával Floridába költözött, hogy 
ott magyar baptista missziót folytasson, 
gyülekezetet plántáljon. 

Kérjétek velünk együtt az Urat, hogy 
adjon új és új testi és lelki erőt az egy-
mástól fizikálisan igen távol élő lelki-
pásztorainknak a szolgálat töretlen foly-
tatásához! Könyörögjünk azért, hogy a 
misszió Ura Attila igyekezetét felhasz-
nálva tényleges gyülekezetet hívjon 
életre Floridában!

Hálásak vagyunk azért, hogy fiatal-
jaink nem hagyják el gyülekezeteinket, 
hanem összefognak és ifjúsági talál-
kozókat szerveznek, s áldozatok árán, 
hosszú utakat is megtesznek azért, hogy 
találkozzanak. Ezen a héten például né-
hány gyülekezet fiataljai a torontóiakkal 
együtt sítáborozáson vesznek részt. 

Kérjük Urunk oltalmát és védelmét 
gyülekezeteink fiataljai számára – hogy 
a próbák és kísértések között is meg-
állják helyüket! Imádkozzatok velünk 
együtt a legközelebbi, detroiti ifjúsági 
találkozó áldásaiért! 

Hálásak vagyunk azért, hogy a távol-
ság nem szakított el bennünket egészen 
az óhazai baptista missziótól, testvéri-
ségtől. Örülünk annak, hogy többször 
is segíthettünk anyagilag is, talán lel-
kileg is néhány otthoni gyülekezetnek, 
testvéreknek. Örömünkre szolgál, hogy 
bennünket sem felejtettetek el teljesen, 
hanem figyelemmel kíséritek szolgála-
tunkat. Örülünk a mABAVIsz vasárna-
pi közös imádkozásnak, vagy például a 
nyáron sorra kerülő lelkipásztor találko-
zónak, a Hargitán. Imádkozzatok velünk 
együtt azért, hogy ne szakadjon meg az 
egymással való közösségünk, sőt, hogy 
inkább megerősödve szeretet-közösség, 
szolgálat-közösség legyen az. Kérjük az 
Úrtól azt a lelkületet, amit tanítványaitól 

A fogadtatás vegyes volt. Imádkozunk a 
folytatásért, a helyes, egészséges viszo-
nyulásért.

Lelki növekedésért, ébredésért, meg-
újulásért a megfáradtak között!

További terveinkben imaházvá-
sárlás (Kishegyes), táborbővítés 
(Bácskossuthfalva), stb. szerepelnek. 
Ebben is segítőket keresünk.

A MABAVISZ rendkívüli összefo-
gásának köszönhetően a Nyúl család 
újra saját otthont tudhat magának. Isten 
áldja meg a jószívű adományozókat, és 
tapasztaljuk meg mindannyian más al-
kalommal is a testvéri összefogás erejét!

                  Szeretettel: Nyúl Zoltán
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A TANÍTÁS HATÁRAI
Életem (47)

Bárki csak odáig tud elvezetni valakit, 
ameddig maga is eljutott.

Akkortájt sok tanulója volt a szeminá-
riumnak. Fakultatív lett a zenetanulás, 
mégis sokan választották a harmónium 
játékot, és a velejáró ének és zeneelmé-
letet. minden hónapban legalább egy-
szer gyülekezetlátogatásra mentünk az 
összes hallgatóval, és az igazgató test-
vérrel. Ezekre a látogatásokra  kellett 
készítsek ének-zene szolgálatokat.

Csak olyan énekeket énekeltettem, 
melyeket a tanmenet szerint le tudtak ol-
vasni a kottából. Néhány jobb képességű 
testvérrel azonban igényesebb énekeket 
is énekeltünk. Ezek igen szép színfoltjai 
voltak szolgálatainknak. A harmónium 
iskolám segítségével egyszerűbb közös 
énekeket el is tudtak kísérni. Ezek jó 
gyakorlati lehetőségek voltak a tanít-
ványaim számára. Volt, hogy egy-egy 
verset szavalókórusra dolgoztam fel, és 
ezzel is szolgáltunk. Az igei szolgálat a 
prédikátor testvér gondja volt.

Így tájékozódhattak a gyülekezetek 
a szeminárium munkájáról - mit és ho-
gyan tanulnak a hallgatók. Addig tud-
tam, tudtuk elvezetni őket, ameddig ma-
gunk is eljutottunk. A megnyugtató az 
volt, ha másutt feljebb tudták folytatni a 
tanulmányaikat. Vagy jó igehirdetőkké 
váltak.

Közben egy nap találkoztam volt sza-
badkai évfolyamtársammal, máriával. 
mária zongoraszakos volt. Igen kiváló 
képességű. Belgrádban diplomázott. Az 
újvidéki zeneiskolában tanított. most 
rácsodálkoztam, hogy olyan elveszett-
nek látom. Annyit mondott, hogy be-
tegszabadságon van. mikor megtudta, 
hogy én hol tanítok kérte, hogy eljöhes-
sen hozzám. Örömmel fogadtam. Más-
tól tudtam meg, hogy idegösszeomlása 
volt. Férje és már két felnőtt fia volt. El 
is jött. Ült az óráimon. Kérdezgetett. 
Beszélgettünk. Történt, hogy azokban a 
napokban a tanulóim közül két leánynak 
az jutott eszébe, hogy ők bizony nem 
tanulnak holmi harmóniumon, hanem 
zongorán akarnak tanulni. Kaptam az 
alkalmon. Elmentem Orčić testvérhez, 
és megkérdeztem, hogy lehet-e mert ép-
pen itt van egy kolléganőm, aki kiváló 
zongorista, és szívesen elvállalja őket. 
Orčić testvér örült ennek a lehetőség-
nek. Volt is pianínó a prédikátoréknál. 
meg is kezdték a zongorázást. De pár 
óra után jött hozzám Mária, hogy kiket 
küldtem hozzá, mert késnek az órákról 
és nem is gyakorolnak! Hát elővettem 
a közös énekórán, úgy mindenki előtt a 
két leányzót, hogy ők hogy képzelik a 
missziózást? Az majd csak lesz és most 
nincs? Vagy nem erre készülnek? Ez a 
beteg nő ide jött nyugalmat találni, ti 

meg figyelembe sem veszitek. A misszi-
ótok most a tanulás és a jó magaviselet. 
sajnos nem igen tudták megvalósítani.

Viszont nekem sikerült megörven-
deztetni máriát. Valahol egy antikvá-
riumban vettem egy füzetet, melyben 
Handel áriák voltak a Messiásból. Angol 
szöveggel de nagyon szép horvát fordí-
tásban. Itthon én úgy magamat kísérve 
énekelgettem őket. Csodálatos zene. 
Jobb énekelni, mint hallgatni őket. Most 
meg íme megnyílt rá az alkalom, hogy 
jó zongorakísérettel elénekeljem őket a 
gyülekezetnek. Mária örömmel vette. El 
is kezdtük a gyakorlást. máriát zavarta 
a villanyorgonánál a billentés, melynek 
zöreje van. Még nem volt pianínó a gyü-
lekezetben. máriának valahogy mégis 
sikerült megtalálni a jó billentést.

Éppen húsvét délutánján kaptam lehe-
tőséget, hogy a gyülekezetben Máriával 
elénekeljem: A jó pásztor, A békehírnök 
lába, és a Tudom, hogy az én megváltom 
él című áriákat. Egy volt tanítványom 
volt akkor az újvidéki gyülekezet pré-
dikátora. Csodálkozva mondták, hogy 
nem is tudták, hogy ilyent, vagy így is 
tudok énekelni. Ezekkel a gyönyörű mű-
vekkel jó hangulatú közösséget tudtam 
teremteni. Mária azt mondta, és később 
másoknak is, hogy élete legboldogabb 
eseménye volt ez. Reméltem, hogy be-
teg lelkét érinti majd az énekelt Ige, de 
az zárva maradt. Imádkoztam érte, de 
ez nem történt meg.

Így szedegetem életem apró gyöngy-
szemeit, mert ez csak egyszer adatott 
meg nekem; ezek lelkem ünnepi pilla-
natai, az Úr ajándékai. Úgy néznek ki, 
hogy véletlenek, de nem azok, mert az 
Úr szervezi meg őket. Hogy miért? Mert 
szeret. Egyedi alkalom volt, mikor az 
Úr felemelt nálamnál magasabb helyre. 
"Mert megvidámítottál, Uram a te cse-
lekedeteiddel, a te kezednek műveiben 
örvendezem." zsolt 92,5. 

                          Nagyajtai Eszter

ÁHÍTATOS PERCEK
Indulatod és motivációd 

eltitkolhatatlan lk 6,6–11
Művészei vagyunk az álarc haszná-

latának, mesterien takargatjuk valódi 
önmagunkat. Azonban kétes indítékain-
kon gyakran embertársaink is átlátnak, 
nemhogy Isten. Ott végképp hiába min-
den mesterkéltség: az igét és igehirdetőt 
álságos lélekkel figyelő lelkület hamar 
lelepleződik.

...figyelték Jézust. Templomban, ima-
házban lehet-e ennél jobbat tenni? Fi-
gyelni őt, aki azért jött, hogy tanítson, 
gyógyítson, rosszra fordult életet jóra 
vezessen. Már szólítja is a beteget: „Állj 
a középre, nyújtsd ki a kezedet!” – azzal 
hited, ezzel gyógyulásod bizonyítékát 
adod. Hanem a gyógyulás még várat 
magára, mert vannak, akik gyanakodva 
fogadják a Messiás gyógyító-üdvözítő 
tetteit. Ő azonban ismerve gondolata-
ikat rájuk kérdez: lehet-e ott akár jót, 
akár rosszat, egyáltalán bármit is tenni, 
ahol ilyen lelkület van? Aztán feleletet 
várva végignézett mindnyájukon, mert 
nála a sérült lelkület éppúgy meggyógy-
ulhat, mint a béna jobb. De ha késik a fe-
lelet, a gyanakvás előbb-utóbb esztelen 
indulatba csap át.

Aki ilyen szívvel figyel, talál is okot a 
vádra, botránkozásra, a hit iránti fenn-
tartásra, önigazoló magyarázkodásra. 
Ám az Úr a csendeskamrában is jelen 
van, azért, hogy most minket tanítson, 
gyógyítson, megtévedt indulatainkat 
jóra vezesse! 

             Hetényi Attila (Áhítat 2014)
Nem vitatom, talán jogosan harag-

szol. Annak is mi haszna?
Haragtartó ember akkor sem boldog, 

ha neki van igaza!
                Balog Miklós: Mi haszna?


