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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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JÖJJETEK ÉNHOZZÁM MINDNYÁJAN!
SZENTFÖLD, JERUZSÁLEM

- mondta salamonnak a templomról 
az ÚR (1Kir 9,3). Hogy találkoznak-e 
Vele, azt nem tudom. Azt sem, hogy 
megvan-e bennük ez az adyendrés, 
keresztyénes, személyes találkozásra 
várás. Talán nincs. Az Isten számukra 
kimondhatatlan, elérhetetlen, megköze-
líthetetlen dicsőség; fia nincs, hogyan is 
lehetne? 

 
Keresztyén zarándokok is felkeresi a 

falat, tömegesen. Egy lelkipásztorokból 
álló csoporttal én is újra ott lehettem 
nemrégen, feleségemmel együtt. Miért 
keresik fel a keresztyének a sirtófalat? 

sokan turisztikai különlegességet lát-
nak benne. Mások a zsidó nép örömét 
és sírását szeretnék látni. Vannak, akik 
imádkozni mennek a templom marad-
ványaihoz. Olyanok is lehetnek közöt-
tük, akik Istent keresik. 

Páratlan élményben volt részünk, 
amikor péntek este (a shabbat beálltá-
val), egy rabbi vezetésével elmentünk 
a siratófalhoz. Az átszellemült imádko-
zók, sírók, imakönyvet (tényleges Tórát, 
vagy egész Ószövetséget senkinél sem 
láttam) olvasók sokaságát is meghaladta 
azok száma, akik örömmel, közös tánc-
cal, énekléssel ünnepeltek; csoportok-
ban, együtt és mégsem központi irányí-

tással. Idősek és 3-4 éves fiúk egyaránt, 
apjukkal együtt. Örömük természetes-
nek, őszintének látszott. 

A látogatók egy része imádkozik is 
a falnál. Miért? Amiért én is imádkoz-
tam: Jeruzsálem békességéért – az ige 
fel is szólít erre bennünket (zsolt 122,6). 
(Egyik szolgatársam  arról is bizonysá-
got tett a következő napon, hogy a falnál 
imádkozott és meggyógyult gerincfáj-
dalmaiból.)  

Mi, Krisztus követői, szeretjük Jeru-
zsálemet, szeretjük a benne élő népet (a 
zsidókat különösen is, de az arabokat is). 
De a falhoz nem azért megyünk, hogy 
találkozzunk Istennel. Amikor azokat a 
köveket nézzük, a Megváltó szava leg-
alább annyira bennünk van „nem marad 
itt kő kövön” (Mt 24,2), mint a történe-
lem és az üdvösségtörténet Urának cso-
dálata. 

Én nem Istent keresni mentem a 
szentföldre, hanem Isten keze-munká-
ját, legalábbis annak nyomait felfedez-
ni - Jézus Krisztussal a szívemben, akit 
már „megtaláltam és megöleltem” (Ady) 
- mert Ő már megtalált és megölelt. 

Csodálatos a város, Isten városa; 
megdöbbentők, beszédesek a kövek, a 
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Ady Endre:
ÁLMoM: aZ ISTEN

Batyum: a legsúlyosabb Nincsen,
Utam: a nagy Nihil, a Semmi,
A sorsom: menni, menni, menni
S az álmom: az Isten.

Vele szeretnék találkozni,
Az álmommal, nagy, bolond hitben
S csak ennyit szólni: Isten, Isten
S újból imádkozni.

Nem bírom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül.

Nem mindegy, hogy ki az, aki hív! 
Van, ahova nem akarunk elmenni, van 
aki nem is érdekel bennünket. De ha Ő 
hívna, az Isten - akinek nevét az ószö-
vetségi nép kimondani sem meri-akarja 
– mennénk, mindannyian. „Vele szeret-
nék találkozni, az álmommal, nagy, bo-
lond hitben, s csak annyit szólni: Isten, 
Isten, s újból imádkozni!” Ady Endrénél 
ugyan senki sem fogalmazta meg ezt 
jobban, de minden költő megpróbálta 
kifejezésre juttatni ezt a belső, megfé-
kezhetetlen vágyat. Vele szeretnénk ta-
lálkozni! 

A zsidók a falhoz jönnek (siratófal, 
Western Wall, Kotel), s ott könyörög-
nek. Hogy miért? Talán nem is az a 
legfontosabb – egyébként legtöbben azt 
kérik, hogy a templom újra fölépüljön. 

Találkozni Istennel – számukra ennél 
nincs közelebb. Hol hallaná legjobban 
Isten az imádságot, ha nem itt, a temp-
lom falának maradványánál. „Ott lesz 
a szemem és a szívem is mindenkor” 
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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)

ÉVKÖZI GYŰLÉS
A szövetségünkben töltött 30 évem 

alatt egyszer sem tartottunk gyűlést 
ilyen hidegben, ráadásul a legészakibb 
helyen, a Ráma táborban. Ez nem csak 
azt jelenti, hogy rendkívül szokatlan 
időjárás járja nálunk is, hanem azt is, 
hogy a táborunk már télen is használ-
ható. Kellemes körülmények között ta-
nácskozhattunk, még ha kint a méteres 
hóra újabb centiméterek hulltak is. 

Köszönjük a torontói testvérek szol-
gálatát – a tábor felkészítésében és pl. az 
étkezések lebonyolításában is!

A Végrehajtó Bizottság és a Misz-
szió és Jótékonysági Bizottság ülésezik 
ilyenkor.  szövetségi életünk fontos 
eseménye ez, amikor nem csak vissza 
tekintünk a lassan véget érő pénzügyi 
évre, hanem előre nézünk és – egymásra 
és az Úrra figyelve – tervezzük a követ-
kező esztendőt.

Érdekes, hogy az idén is mindkét bi-
zottságban ugyanazt az igét választotta  
egymástól függetlenül a bizottsági el-
nök: „Akinek többet adtak, attól sokat 
követelnek, és akire sokat bíztak, attól 
többet várnak el!” (Lk 12,48)

Kik hát ezek az Úrtól és a szövetség 
gyülekezeteitől kiküldött megbízottak? 
A fénykép segítségével megnevezem 
őket, balról jobbra haladva, az első so-
ron kezdve: Mikó Tibor (Detroit), dr. 
Szenohradszki János (Alhambra), dr. Pin-
tér Zoltán lp., Balla Zsigmond (Alhamb-
ra), dr. Gergely István lp., Szabó Tivadar 
(Torontó), Lukács János lp., Szegedi Tiva-
dar (Torontó), Püsök Dániel lp., Fűr Béla 
(Detroit), Szabó István (Chicagó), Balla 
Sándor (Tábor), Sánta József (Cleveland), 
Szabó József és dr. Forgács Péter (New 
York), dr. Herjeczki Géza lp. és Kis Sán-
dor (Cleveland). 

sajnos néhányan hiányoztak közü-
lünk, például betegség miatt. 

Elvégeztük a ránk váró feladatokat, 

végig „ülve” a pénteki és szombati napot 
– kivéve például ezt az ebéd utáni ha-
vas „kiruccanást” a tábori kápolna elé, 
meg a befagyott tóhoz – ahova néhányan 
szintén kimerészkedtünk, kamerával a 
kezünkben.

Terveink sorában a legközelebbi a 
detroiti ifjúsági találkozó volt, de elké-
szítettük a programot a nyári közgyűlés-
re, s tájékoztatást kaptunk a Mabaviszos 
nyári lelkipásztor találkozóról (Hargita) 
és a jövőre esedékes kolorádói szövetsé-
gi-családi táborozásról is. 

Volt időnk imádságos szívvel végig 

gondolni gyülekezeteink és a közelben 
és a távolban szolgáló lelkipásztorok 
örömeit és gondjait. 

Vasárnap, reggeli után a táborból a 
torontói imaházba mentünk (egyenlő-
re még a régibe), s együtt töltöttük az 
istentiszteleteket - és a közös ebédet - 
vendéglátó testvéreinkkel. Hálásak va-
gyunk az áldásos alkalmakért. (szerk)

IFJÚSÁGI KoNFERENCIa
2014. május 23-25. Detroit

Szeretettel meghívjuk
gyülekezeteink fiataljait. A zenei 

szolgálatokat a Kvint együttes végzi. 
A részvételi szándékot legkésőbb 
május 1-ig a facebookon nyitott 

oldalon jelezzük, vagy e-mailben:  
herjeczki@yahoo.com

- - -
107. KÖZGYŰLÉS

2014. július 4-6.
Helyszín: Ráma Tábor

- - -
GYEMEK ÉS TINI TÁBoR

Rámában, a közgyűlést  
követő héten (július 7-12).  

Előzetes jelentkezés szükséges!
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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. március 3. oldal

JÖJJETEK ÉNHoZZÁM...
 folytatás az 1. oldalról

minc lépcsőfokos, hetven méter széles 
lépcsőkre. Ezeken, a turisták előtt nem 
régen megnyitott, Heródes korabeli lép-
csőkön az én Mesterem, a Názáreti Jé-
zus is járhatott, tanítványaival.

Jad Vasem
Jeruzsálem egyik külvárosában, az 

Emlékezés Hegyén, egy hatalmas és 

megdöbbentő múzeum állít emléket a 
Holokauszt áldozatainak. A 70 évvel ez-
előtti tragédiára a megemlékezések eb-
ben a hónapban (március) kezdődnek vi-
lágszerte, főleg Európában. A múzeum 
nevét az Ézsaiás 56,5-ből kapta: „Akkor 
fenntartom  nevük emlékét házamban és 
falaimon belül...” (emlék/jel, héberül: 
Jad vasem – kéz és név) A múzeum te-
rületén arra is van hely, hogy azokra is 
emlékezzenek, akik kockázatokat vál-
lalva (olykor életük árán is) mentették a 
halálra ítélt zsidókat. 

Az ószövetségi választott nép élete – 
akár elfogadják ezt ők, akár nem – Is-
tenről beszél. Arról, hogy igéi betelje-
sednek; arról, hogy rajta kívül nincs más 
Isten. Arról hogy a száraz csontok meg-
elevenedhetnek (Ez 37,14). Arról, hogy 
Isten számára nincs lehetetlen.   

                            Herjeczki Géza

föltárt és rekonstruált épület részletek. 
Az igeismerő ember tekintetét Isten felé 
fordítják. De találkozni Istennel csak 
egyféleképpen lehet. Ha annak a hívá-
sát meghalljuk és fogadjuk, Akit Isten 
éppen azért küldött, hogy magához visz-
szafogadjon minket. Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan! - mondta (Mt 11,28) és 
mondja ma is az élő Krisztus, a meghalt 
és feltámadott Messiás. Nem egy falhoz, 
nem egy városhoz, önmagához hív – s 
általa az Atyához, Istenhez juthatunk. 

DÁVID VÁRoSa  (2)
szentföldi utunk több szempontból el-

tért a megszokott zarándok utaktól. Az 
utazó társaság tulajdonosa maga is gya-
korló ortodox zsidó, aki évekkel ezelőtt 
küldetésként vette, hogy a zsidók és a 

keresztyének közötti kapcsolatot építse 
a maga lehetőségeivel. Az évek folya-
mán sikerült olyan túravezetőt találnia, 
aki nem csak jól ismeri a Bibliát – az Ó 
és Újszövetséget, hanem kész van arra, 
hogy a keresztyének érdeklődését figye-
lembe véve mutassa be a több ezer éves 
zsidó történelmet. 

Ennek a megközelítésnek tulajdo-
nítható, hogy Jeruzsálemi „központú” 
volt az egész út. 5 éjszakát töltöttünk a 
fővárosban. (Főváros? A nagyvilág Tel 
Avivot tartja Izráel fővárosának.) 

Négyezer évvel ezelőtti időre is visz-
szamehetnénk – Ábrahám a Mórija 
hegyén akarta feláldozni Izsákot. A 
hegy, illetve annak egyik sziklája ma 
a Templomtér közepén álló szikladóm 
alsó szintje. Vagy harminc éve jártam a 
templom téren, a szikla és az Al-Aksza 
mecsetben is. Manapság egyszerűen el-

kerülik a csoportos túrák azokat a he-
lyeket, amelyek arab területen vannak. 
Így például Betlehembe, vagy Jerikóba 
is nagyon kevesen jutnak el. Az volt az 
érzésem, hogy a mai zsidó társadalom 
egy olyan helyzetbe jutott, hogy – bár 
megosztott Jeruzsálem, és tele van el-
lenőrző állomással – úgy élnek, mint-
ha nem létezne az erős megosztottság. 
falakat építenek, s ahol azt nem lehet, 
egyszerűen elkerülik, ignorálják a nem 
zsidókat (gój/gentile). Ha nem is tudom 
elfogadni ezt a hozzáállást, a gyakorlati 
és helyi hasznossága látható. Lüktető, 
élő város Jeruzsálem. 

Most jártam először a nemrégen meg-
nyitott – és folyamatosan bővülő ása-
tásokat bemutató „Dávid városában.” 
A 3000 évvel ezelőtti, a Jebuzeusoktól 
elfoglalt város  maradványait mutat-
ják be az érdeklődőknek. Régészetileg, 
vallásilag és politikailag is nagyon iz-
galmas leletek ezek – a ma arabok lakta 
városrész területén. Ezékiás (Hizkijja) 

alagútja (2Kir 20,20), mely a város víz-
ellátását biztosította, a közelben indul. 
A több mint 500 méteres alagutat a fia-
talabb társaink - térdig érő vízben – vé-
gigjárták. A csatorna a siloám tavánál 
(medencénél) ért véget – ott találkoz-
tunk velük.

Kétezer évvel ezelőtt? Engem az Új-
szövetségben leírt események színhelye 
legalább annyira érdekelt, mint a Dávid 
korabeliek. Különös örömmel ültem le a 
csoportunkkal együtt a siratófalra me-
rőleges, déli falhoz futó hatalmas, har-



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)

4. oldal 2014. március 

ÁHÍTaT
Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az 

örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, 
örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt 
mondja Sionnak: Istened uralkodik! 
Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, 
együtt ujjonganak, mert saját szemükkel 
látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. 
Vígan ujjongjatok mindnyájan Jeruzsá-
lem romjai! Mert megvigasztalta népét 
az Úr, megváltotta Jeruzsálemet! (Ézs 
52:7-9)

A költői képben megjelenő rész („az 
örömhírt hozó lába”) pars pro toto az 
egészre utal, arra a fenséges állapotra, 
amikor a magaslatokon is kitör az üdv-
rivalgás, mert Isten uralmával elérkezett 
az áhított békesség. Nem az örömhír 
(evangélium) kihirdetésének, vagy az 
őrállók helytállásának a következménye 
ez: a szabadítás Isten munkája.

A világ ismer olyan békességet és hall 
örömöket, melyek nem Isten uralmáról 
szólnak. Az őrállók és a békemondók 
szerepét mindig ellátják valakik. Ami-
lyen távol van az Úr uralma alatt meg-
tapasztalható békességtől a valóság, 
olyannyira nem találja „szépnek, örven-
detesnek és vigasztalónak” az igazságra 
vágyó lélek a hangoztatott hamisságot. 
szólhat ez politikáról, vagy a vallás 
dolgairól, lehet száraz adat, vagy költői 
szólam – a megtörtségében „shalom”-
ra vágyó lélek nem téveszthető meg, de 
az igazságnak is lényegéhez tartozik, 
hogy „kiderül.” Az igazi béke Istentől 
van, Aki uralmát gyakorolva  szabadít, 
gyógyít, helyreállít és vigasztal – ahol, 
és amit Ő kegyelmesen szándékszik, azt 
meg is teremti.

A magyar nemzet szomorú, de fenn-
költ ünnepén, március 15-én, 1848-49 
eseményeire emlékezünk. A nemzeti 
létükért felkelő népek sorában a magyar 
is helyet követelt. Hamar kiderült, hogy 
ahhoz a talpra álláshoz, amiben békéjét 
találja múltjával és adottságaival egy 
nép, több kell a hangzatos szónál, a 12 
pontnál, a fegyvercsörtetésnél, de még a 
harcos véráldozatnál is. A nemzeti ösz-
szefogás sem teremtheti meg azt, ami 
csak Isten műve lehet. A kevesebbről 
többet mondani, embernek isteni dol-
got ígérni, vagy tőle azt elvárni, örömet, 
rendet, vigaszt diktálni vagy remélni, 
amíg Istenhez meg nem térnek a hírvi-
vők, az őrállók, az egyén és a közösség, 
az bizony nemzetet is sújtó hazugság.

Az ézsaiási igének aktualitást kölcsö-
nöz, hogy ma, a baptista sajtó napján, a 
Magyarországi Baptista Egyház hivata-

los lapjának, a Békehírnöknek a nevé-
vel is asszociálható a prófécia. Rendsze-
res olvasója vagyok e lapnak, és ismerem 
a munkatársak némelyikét. Örülök an-
nak, hogy egyre több cikk a szabadító 
munkájáról szól (erre utalnak a beszá-
molók a hitvalló bemerítkezésekről, a 
gazdag gyülekezeti programokról és a 
testvériség hasznos jelenlétéről a mo-
dern magyar társadalomban). A mi la-
punk, az Evangéliumi Hírnök a legré-
gebben folyamatosan megjelenő magyar 
egyházi lap az Egyesült Államokban. A 
név mássága csak alaki: elődeink úgy 
döntöttek, hogy mint otthon, itt is a béke 
hírnökei lesznek.  Amíg tehettem, szí-
vesen írtam a Valóban? című rovatot, 
mert úgy láttam, hogy akár Magyaror-
szágon, akár itt, a javunkra lenne rá-
kérdezni az igazságként tálalt dolgokra. 
Nem mintha az írót, ezt is ne kísértené a 
Gonosz, de a kritikátlan élet, a megmé-
rettetéstől való ódzkodás már rosszabb 
a kísértettségnél is.  Az evangéliumi 
sajtó sem olyan műfaj, amiből mellőz-
hető a kérdőjel, vagy a vita! Igen, dolga 
elsősorban az Isten tetteiről szólni, de ha 
világunk hírvivői és őrállói emberek, a 
világ népein uralmát kiteljesítő Minden-
ható Isten szeretetének célpontja való-
ban mi, békétlen emberek vagyunk, ak-
kor kísértettségeinknél is nagyobb rossz 
a szégyen hazug takargatása. Lám, Je-
ruzsálem romjai is jó helyet kínáltak a 
vígságos ujjongásnak, mert vigasztalást 
és megváltást hozott az Úr (ezt láthatta 
Ézsaiás)! Miért nyomatnánk hamisságot 
saját sajtónkkal?

- Adjunk hálát a Békehírnök és a többi 
evangéliumi sajtótermék léleképítő szol-
gálatáért!

                            Novák József

nem egyéb, mint a bűntől megszabadult 
ember hívő élete, „kegyelemből” és „hit 
által”.

Amikor a „teremtettség” sokszínű 
palettáján megjelenik – Isten hatalma 
és bölcsessége által - az ember, Ádám 
szentségben és szabadságban éli a maga 
tisztán tündöklő életét a Teremtő áldott 
jelenlétében. Boldogsága addig tart, míg 
meg nem jelenik – kígyó képében – a 
sátán. Igazi „gonosz”, mert még a kér-
dése is hazugság: „csakugyan azt mond-
ta Isten?” – Ádámot „megeteti” azzal a 
félrevezető, csábító gondolattal, hogy 
akkor lennél igazán szabad, ha… És 
előadja meséjét a tiltott fákkal kapcso-
latban.  Egyedül Isten a szabad, de ti is 
olyanok lehettek, mint az Isten, ha esz-
tek belőle. (A tiltott fa gyümölcséből.)

Az ember engedett a gonosz csábítás-
nak, és elbukott. Ettől kezdve nincs sza-
badsága az embernek, az emberiségnek.

Bibliánkban – két lappal odébb – már 
ezt olvassuk: „látta az Úr, hogy az em-
beri gonoszság mennyire elhatalmaso-
dott a földön, hogy az ember szívének 
minden gondolata szüntelenül csak go-
nosz” (1Móz 6:5).

Az egész Ótestamentumi szentírás 
arról szól, miként vergődik az ember a 
halálos rabság eltéphetetlen hálójában, 
és hogy miként szeretne abból kiszaba-
dulni. Ezt a célt szolgálják az áldozatok, 
de végül is arra a felismerésre jut az em-
ber, hogy több és súlyosabb a bűn, mint 
a váltságul felajánlható áldozat. Kime-
rülve így kiált /vagy sikolt/ fel a szegény 
bűnös teremtmény: „Ó, én nyomorult 
ember! Kicsoda szabadít meg engem e 
halálnak testéből?!” (Róm 7:24. Régi 
Károli ford.)

Pál apostol azonban – ennek az elke-
seredett mondatnak a megfogalmazója -  
már tudja a megoldást, amikor így foly-
tatja: „Hálát adok Istennek a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által!”

A bűn rabszolgaságából egyetlen Sza-
badító, Jézus Krisztus tud kivezetni, 
mégpedig mint megfeszített, meghalt és 
feltámadott dicső Uralkodó.

Ő a mi Megváltónk is. Őáltala va-
gyunk szabadok. Az üdvösséget nyert 
hívő emberek akár köszönthetnék is 
ma egymást ezzel a teljesen átváltozott 
szép kifejezéssel, hogy „szabadság”! 
De vigyázzunk, mert ez életszentség-
re kötelez bennünket. – „Az Úr pedig 
a Lélek, és ahol az Úrnak Lelke, ott a 
szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen 
arccal, mint egy tükörben szemléljük az 
Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a 
képre formálódunk át az Úr Lelke által 
dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3:17-18)

A rossz emlékű „szabadság” szó, 
mely keserű szájízként még mindig kí-
sért, így lett az én életemnek is egyik 

S Z a B a D S Á G
Az idősebb korosztály emlékezeté-

ben ez a kifejezés egy régi köszönési 
formát idéz, még a „népi demokráci-
ából”. Fél Európa nyögött és vergődött 
az elnyomás igája alatt. Akkor harsant 
fel milliószor az üdvözlésnek ez a torz 
szlogenje: Szabadság! – A bennfente-
sek, illetve akik szerettek volna annak 
látszani, még azt is hozzá ragasztották, 
hogy „elvtárs”.

Talán sokan szabadnak is érezték ma-
gukat abban az időben, ám a vallásos 
(hívő) emberek egészen más dimenzió-
ban  képzelték el és élték át a valóságos 
szabadságot.

Gyülekezetünkben a hétköznapi bib-
liaórákon a Galáciai Levéllel foglalko-
zunk. Bibliánknak az a könyve egyér-
telműen kifejti, hogy az igazi szabadság 
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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. március 5. oldal

Beszéljétek el dicsőségét a nemzetek-
nek, csodáit minden népnek!”  zsolt 
96,3

Nyelvek és etnikai összetétel
Oroszország a világ legnagyobb or-

szága, 9 időzónán ível át a Balti-tenger 
és a Csendes-óceán között. A 140 mil-
liós lakosság 67%-a keresztény, ugyan-
akkor több mint 13 millió embert, 78 
etnikai kisebbséget, „még el nem ért” 
csoportként tartanak számon.

A legtöbb külföldi szervezet, de ma-
guk az orosz társaságok, szolgálatok is 
kizárólag az orosz etnikum elérésére fó-
kuszálnak. Moszkvában megtalálható a 
legtöbb etnikum, és általános tendencia, 
hogy a legtöbben nyitottabbak és köny-
nyebben elérhetőek a saját otthonuktól 
és kulturális környezetüktől távol.

Egyéb vallások jelenléte
A muszlimok száma az országban 

több mint 17 millióra tehető. Számuk 
folyamatos növekedését és az orosz 
nemzet csökkenését is figyelembe véve, 
a 21. század végére várhatóan az ország 
muzulmán többségű lesz. A legnagyobb 
részük tatár (5,5 millió) és baskír (1,6 
millió), de számottevő a közép-ázsiai és 
a kaukázusi népek jelenléte is.

Korábban a zsidók száma 2 millióra 
volt tehető Oroszországban, mára azon-

A tatár Újszövetség 2001-ben jelent 
meg, azóta 2013 végére, a fordítási mun-
ka befejezésével, közelebb kerültünk 
ahhoz az időhöz, amikor ez a csaknem 
6 milliós népcsoport a teljes Szentírást 
megkapja.

Ma a tatár Újszövetség és az Ószövet-
ség részei rendelkezésre állnak nemcsak 
nyomtatott formában, hanem az interne-
ten online és offline, letölthetőek audio 
formátumban, illetve mobil applikáció-
ként is. 2013 végére a teljes tatár Bibliát 
benyújtották kiadásra. Ez több mint 30 
év munkája.

"Ha csak hallanák ..."
Nagy számban gyűlt össze a tatár 

diaszpóra a Nemzetiségek Házában 
Moszkvában, az első tatár nyelvű 
Újszövetség nyilvános bemutatóján.  
Korábban egy hasonló bemutató si-
keresen lezajlott a tatár fővárosban, 
Kazanban, és most azt akartuk, 
hogy az esemény ismétlődjön meg 
a tatárok lakta Moszkvában. Ezúttal 
azonban a közönség soraiban né-
hány lelkes muzulmán elkezdte he-
vesen megkérdőjelezni az új köny-
vet. A hangulat feszült és ellenséges 
lett, végül az egyik ember hangosan 
ezt mondta:

"Az lenne a kötelességem, hogy 
végezzek minden olyan tatárral, aki 
elhagyta a muzulmán hitet!” 

– Hogyan találjunk kiutat ebből a 
nehéz helyzetből? A vitatkozás nem 
vezet minket sehova.

“Kérjük, engedjék meg nekünk, 
hogy elhangozzon néhány bibliai 
idézet önmagában!" - javasolta az 
esemény moderátora, és megpró-
bálta megnyugtatni a dühös részt-
vevőket. 

Egy tatár nő kiállt, és tiszta han-
gon elkezdte szavalni Lukács evan-
géliumának 6. fejezetét: "Boldogok 
vagytok, szegények, mert tiétek az 
Isten országa. Boldogok vagytok, 
akik most éheztek, mert majd meg-
elégíttettek... " Lassan megváltozott 
a légkör a szobában. Az emberek 
mosolyogva bólintottak, ahogy hall-
gatták a szép tatár szavakat. semmi 
más nem kellett hozzá, csak az Ige 
szava, és a rendezvény békében fe-
jeződött be.

Imádkozzunk, hogy Isten készítse fel 
a tatár népet, hogy az Ő szavát örömmel 
és nyitottsággal fogadja!

Imádkozzunk eredményes munkáért, 
jól használható fordításért, és hogy a 
tatárok kapcsolatba kerüljenek a szent-
írással és mind megismerjék Krisztust!

Wycliffe Biblia fordítók  
(Beküldte Victor Monus)

ban egy-nyolcadára csökkent - Izráelbe 
vándorlásuk nyomán. A nagyvárosok-
ban ma is számottevő a zsidó népesség.

Már több mint tízezren tértek Krisz-
tushoz, de sok grúz, tat és hill szárma-
zású zsidó diaszpórát még „nem ért el” 
az evangélium. 

sokan vándoroltak be Kínából, és a 
határvidékekről, munka és a jobb élet 
reményében, az ő megítélésük megle-
hetősen hátrányos a régióban. Imád-
kozzunk, hogy a bevándorlókat is elérje 
Krisztus szeretete!

Miért van a bibliafordításra 
szükség? Ezek a népek nem be-
szélnek oroszul?

A szovjetunió felbomlása után, a nem 
szláv népek újra felfedezték etnikai és 
kulturális identitásukat. Vágytak arra, 
hogy saját nyelvükön beszéljenek, és 
felemeljék saját kulturális és nemzeti 
értékeiket. Bár többségük beszéli és érti 
az orosz nyelvet, sok bizonyságtétel mu-
tatja, hogy mennyire fontos számukra 
az anyanyelven elérhető Biblia: 

"Szükségünk van a Bibliára a nyel-
vünkön! Korábban, amikor oroszul ol-
vastam, felfogtam ugyan az agyammal, 
ám most, amikor a saját nyelvemen szól 
az üzenet, megértettem a szívemmel is. 
Látványos, ahogy ennek nyomán változ-
ni kezdtem!"

"Egész életemben azt hittem, hogy 
Isten csak egy orosz istenség, de most, 
hogy a saját nyelvemen olvastam az 
evangéliumot, tudom, hogy ő az enyém 
is, és hogy szeret engem."

A tatár bibliafordítás helyzete

Amikor a Bibliafordító Intézet (Ins-
titute for Bible Translation - IBT) dol-
gozni kezdett a tatár nép között, 1970-es 
éveket írtunk, ekkor a Biblia fordítása 
a szovjetunióban nagyon kockázatos 
volt. Mikor az ország kinyílt az 1990-es 
években, a Wycliffe és a Bibliatársula-
tok Világszövetségének munkatársai 
csatlakoztak a tatár csapathoz. Az Új-
szövetség 2001-ben jelent meg, s a mun-
ka során számos tatár munkatársat ké-
peztek ki a munka folytatására.

a TaTÁR BIBLIaFoRDÍTÁS

legszebb és leghatékonyabb bizony-
ságtétele. Természetesen csak abban az 
esetben, ha egészen át tudtam adni az 
életemet Istennek, az Úr Jézus Krisztus 
kegyelme és megtisztító ereje által, és rá 
bíztam magam a szentlélek bölcs veze-
tésére, tanácsadására.

Boldog és békességes szívvel köszön-
töm minden kedves Olvasómat ez alka-
lommal is: szabadság, Testvérem, Jézus 
vére  által, "aki halálra adatott bűnein-
kért, és feltámasztatott megigazulásun-
kért!” (Róm 4:25)

                          Gerzsenyi Sándor
               (a megszabadított rabszolga)

SZaBaDSÁG   (folytatás)

Oroszország
Népesség: 142 millió
Itt élő nyelvek száma: 138
Még nincs szentírás 45 nyelven
Már van Biblia 36 nyelven
Újszövetség pedig 26 nyelven

Több mint 6 millió tatár él  
világszerte, de hátországuk a 

Volga folyó mentén van. Nyelvük 
a türk nyelvcsaládhoz tartozik, 

vallásuk szerint pedig muzulmá-
nok vagy ortodox keresztyének.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2014. március 

levő pásztor (a református és pünkösdi 
gyülekeztek pásztorai, a helyi lelkipász-
tor és Kovács testvér) kemény és erőt 
próbáló de áldásos, és semmiképp sem 
hiábavaló szolgálatát köszöntük meg. 
(Herjeczki testvér családjával együtt 
immár 24 éve végzi kitartóan ezt a mun-
kát a detroiti gyülekezetben. Hálásak 
vagyunk értük!)

A m e r i k á b a n 
élő magyar gyü-
lekezetünk azt a 
kiváltságot élvezi 
(sok más előny és 
hátrány mellett), 
hogy átvehet hasz-
nos és jó szokáso-
kat úgy a jelenlegi 
környezetéből (pl. 
pásztorok érté-
kelésének napja) 
mint az óhazából. 
A magyarországi 
kezdeményezésű 
Házasság Hetének 
megtartása kezd 
nálunk is hagyományossá válni. Nem 
egy újdonsült, különleges vallásos ün-
neplése ez a házasságnak, hanem egy  
egyhetes tudatos figyelemfelhívás arra 
(a februári Valentin-nap tájékán), hogy 
a fiatalsággal asszociált szerelmi lángo-
lással csak elkezdődik egy új életforma, 
kapcsolatrendszer, ami karbantartási 
munkát igényel, nem csak évi egy-két 
virágcsokrot. A hét folyamán olvasgat-
tuk a magyarországi web- és közös-
ségi oldalakon megjelenő házassággal 
kapcsolatos cikkeket, videókat, majd 
szombaton és vasárnap gyülekezetileg 
is a témához kapcsolódó beszélgetése-
ket folytattunk, igei üzenetet hallgat-
tunk. szombaton (gyermekekkel együtt 
több mint harmincan) a Kovács család 
vendégszeretetét élveztük, s Pálhegyi 
feri bácsi családmodelljei alapján ele-
mezgettük, hogy milyen sokféleképpen 
ferdülhetnek a családon belüli kapcso-
latok, ha felborul az isteni egyensúly. 
Azzal az imával a szívünkben tértünk 
haza, hogy lehetőleg ne váljunk mindent 

egyedül cipelő, gyereket bálványozó, a 
családon belül is elszigetelten élő, zsar-
nokoskodó, veszekedő vagy épp anyaki-
rálynőt megtestesítő házastárssá. Vasár-
nap délben ebéddel lepték meg a férjek 
a gyülekezet hölgykoszorúját (no meg 
az utódokat!), majd az ebéd végén gyü-
lekezetünk vezetője lepte meg azzal a 
többé-kevésbé fiatal (és a "merényletre" 

fel nem készült) férjeket, 
hogy felsorakoztatta és 
kérte őket: vallják meg 
szerelmüket feleségeik-
nek, fogalmazzák meg, 
hogy miért és mennyire 
értékelik az együtt töltött 
évek után is élettársukat. 
A férfiak (különösen tár-
saságban és különösen ha 
magyarok!) nem szíve-
sen beszélnek ilyenfajta 
érzelmeikről, de becsü-
letükre legyen mondva, 
mindegyiknek volt pár 

kedves szava a társához. A nagyobbacs-
ka gyermekek csillogó tekintetében és 
mosolyában azt láttam, hogy nem csak 
a feleségek élvezték a vallomásokat, ha-
nem ők is. (Közhelynek számít már, de 
igaz a mondás, hogy a legnagyobb aján-
dék, amit a szülő a gyermekének adhat 
az az, hogy szereti a társát.)

Ezévi jeligénk: "A hit hallásból van, a 
hallás pedig Krisztus beszéde által." Rm 
10:17 sokkal több biztatást és bölcsessé-
get rejt az új évünkre, mint első olvasat-
ra tűnik. Férjeink vallomásának hallatán 
erősödött azon hitünk, miszerint fonto-
sak és értékesek vagyunk számukra. 
Mennyivel inkább erősödhet, mélyülhet 
istenhitünk a Krisztus beszédének meg-
hallása által. Bárcsak lenne ez az év a 
hitmélyítés, és cselekvő hit éve! Bízunk 
a tavasz és nyár, vetés és aratás Urá-
ban, hogy időben meghozza a tavaszt és 
gyűjtjük az erőt a tavaszi/nyári mozgal-
mas hónapokhoz – leghamarabb az ifjú-
sági találkozóhoz.

                             Kerekes Irénke

Hó és hideg tekintetében rekordokat 
döntögető makacs telünk még így már-
cius idusán túl sem akarja beadni a dere-
kát. Vékonyítgatja, tépegeti ugyan a nap 
a hótakarót, de a higanyszál mindunta-
lan visszacsúszik a negatív tartományba. 
Hallgatva a sok "elég volt már a télből" 
sóhajt, (az ország nyugati feléből meg 
az: "elkelne már egy kis eső"-t), miköz-
ben beállok a didergők kórusába, hálál-
kodom is titkon, hogy nem (még nem!) 
az egyes emberek kénye-kedve irányítja 
a felhők járását és virágok bomlását. 

A detroit-i gyülekezetben az elmúlt 
évben néhányszor szívesen irányítgattuk 
volna az eső- és hófelhőket más irány-
ba, de végül is tanulva és gyakorolva az 
alázatot, hálát adtunk az időjárás okozta  
kellemetlenségekért is. Rövidre szabta 
az eső a májusi gyülekezeti kirándulást, 
elázott garage sale-ünk második napja 
(az eladnivalókkal együtt), havazás mi-
att az adventi zenei ünnepélyünkre fele-
annyian tudtak csak eljönni, mint előző 
években, még sincs okunk panaszra. 
Épp ellenkezőleg! A síkos-havas utakon 
senki sem sérült meg jelentősen gyüle-
kezetünk tagjai közül, megtarthattuk 
összejöveteleinket, és érezhettük Iste-
nünk védelmét és kegyelmét egész év 
során. 

sokan és sokat utaztunk az év során: 
fiataljaink ifjúsági találkozókra Al-
hambrába és New York-ba, a rámai kon-
ferenciára és táborozásra a gyülekezet 
jelentős része, több házaspár az óhazába 
rokonokat látogatni, a gyülekezet kóru-
sa Cleveland-ba gyermekbemutatásra, 
fúvósunk Torontóba a fúvóstalálkozó-
ra, a Herjeczki házaspár izráeli körútra. 
foghíjas a lista, de az oltalom minden 
utunkon teljes volt! 

Nem csak mi utaztunk, látogattunk, 
hozzánk is érkeztek vendégek. A roko-
nok, ismerősök mellett két határon túlról 
érkezett lelkipásztor is szolgált gyüleke-
zetünkben az elmúlt évben: júliusban 
steiner József debreceni lelkipásztor 
tanítását hallgathattuk a világban való 
küldetésünkről (világosságot, vezetést, 
védelmet és vigasztalást biztosítsunk a 
környezetünkben élőknek), majd a re-
formációs istentiszteletünkön Kovács 
József lelkipásztor, az erdélyi szövetség 
főtitkára hirdetett igét a reformáció tör-
ténelmi-lelki vonatkozásairól és jelen-
tőségéről. A reformációs istentiszteletet 
követő szeretetvendégségen immár sok 
évre visszanyúló hagyományként érté-
kelésünket és köszönetünket fejezzük ki 
a jelenlevő lelkipásztorok felé (ilyenkor 
tartják ugyanis országszerte a "pastor 
appreciation day"-t).  Ezúttal négy jelen 

TaVaSZRa VÁRVa, 
DETRoITBaN...
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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. március 7. oldal

aLHaMBRaI  KÉPES  BESZÁMoLó

Legutóbbi beszámolónk óta számos esemény történt az al-
hambrai gyülekezetben. Az áldott téli hónapok után a tavasz 
is igen szépen indult. Kórusunkat több helyre meghívták éne-
kelni, vendég lelkipásztorok szolgáltak imaházunkban, szép 
ünnepi alkalmakban lehetett részünk, és felemelő orgona kon-
certtel kezdtük a márciust. Hisszük, hogy továbbra is kiáraszt-
ja ránk áldását az Úr. 

December 22-én kórusunk a Claremont-i first Baptist  
Church reggeli istentiszteletén szolgált. Aznap Alhambrában 
Rev. Dr. Bob Wallace claremonti lelkipásztor hirdette az igét 
a Lukács 2:8-12 alapján. Üzenetében kihangsúlyozta, hogy az 
angyalok a pásztoroktól a "legdrágább" tulajdonukat kértek 
ajándékul amikor arra biztatták őket, hogy "Ne Féljetek!"

Március 8-án, szombat délután 5-től, zenés istentisztelet volt 
gyülekezetünkben: Varga Zoltán magyarországi orgonamű-
vész és felesége, Baboth Borbála (ének) közreműködésével.  A 
csodás hangverseny után fogadáson látta vendégül a megjelen-
teket a női kör.

Dióhéjban ezek történtek velünk. Imádságunk, hogy tovább-
ra is hasznos eszközei lehessünk Istennek.

                      Őri Kulcsár Ibolya

Február 16-án a Szeretet volt a főszereplő. A dicsőítő 
énekektől kezdve a prédikáción át az ebéddel befejezve a 
szeretetről szólt minden. Novák testvér felhívta a figyelmünket 
a szeretet tulajdonságaira az I Kor 13 alapján, mi az amit tesz, 
és mit nem tesz a szeretet. Istentisztelet után a férfi kör finom 
ebédre várta a jelenlevőket a gyönyörűen feldíszített teremben.

November 3-án Phoenixben, a Magyar Református 
Egyházközség testvériségével együtt tartott istentiszteletet 
az alhambrai testvériség, énekkarunk szolgált. Novák testvér 
a zsidók 11:17-19 alapján szólta az igét, "Az Úr gondoskodik" 
volt a prédikáció fő gondolata. Az ott élő testvéreinkkel való 
találkozásra és kapcsolatok frissítésére szolgált ez az alkalom. 
Nagyon szép élményekkel tértünk haza.

November 24-én tartottuk a hálaadó napot, vendégünk volt 
Dr. Gergely István, a New York-i Magyar Baptista Gyülekezet 
lelkipásztora és felesége, Piroska. István testvér a 116. zsol-
tárból szolgált a Hálaadásról és fogadalomról. szombat este 
a Gergely házaspár és az alhambrai elöljárók és feleségeik az 
imaháznál közös vacsorára és beszélgetésre gyűltek össze.

Március 1-én volt 25 
éve, hogy a Novák házas-
pár elkezdte szolgálatukat 
Alhambrában.  Hálásak 
vagyunk Istennek értük. 
Köszönjük az áldozat vál-
lalásukat és minden szol-
gálatot, amit oly hűségesen 
és szeretettel végeznek. 
Kívánjuk, hogy Isten áldja 
meg továbbra is lelkipász-
torunk és családja életet és 
munkáságát.



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)

8. oldal 2014. március 

approach folks with the GOOD NEWs! 
I find that many people blame others 

for the state of the country.  some don’t 
believe they are sinners.  It is the other 
people, especially the government 
and the entire administration. I blame 
them too and sometimes sadly miss the 
chance to say that we have replaced God 
with our own selfish  desires.  I realize 
that I must be alert and heed  the Holy 
spirit’s prompting  to give a word of 
hope and redemption through Christ.  I 
need to pray earnestly to be a witness  
before I leave the house, or before an 
unsaved friend phones.  

Giving out tracts, or pamphlets that 
explain the need for salvation is one way 
of sharing the GOOD NEWs.  Rarely 
has anyone refused my offer to receive 
one.  You could say  “Here is something 
that I found very helpful.  I hope you will 
find it so too.” 

Asking questions of your non-
Christians friends,  like,  “What is your 
philosophy of life, death, the afterlife?”  
“Why do you think Jesus had to die?”  
“Why do you think the world in such 
turmoil?”  “How do you think it can be 
‘fixed’?   

Being a good listener is very 
important. Letting people share their 
problems and lack of faith  can be an 
open door to share Christ’s love for them. 
I have trouble memorizing scripture 
but at least I can refer to verses that 
answer these questions.  Giving your 
own testimony about your salvation and 
what Jesus Christ means to you can be 
effective. It is important to direct  our 
contacts to the Bible because apostasy 
– corruption of the TRUTH of scripture 
is spreading like weeds.  We need holy 
discernment when we  listen to, read  
or watch on  TV any material.  Check 
with the scripture to know whether you 
have been exposed to heresy  or God’s 
TRUTH. Be a good, sharp detective.  
Actually the Holy spirit is our detective. 
We just have to pay attention to His 
influence.  If it sounds weird or self-
idolizing, it’s garbage.  Toss it out.  

However, it is necessary to know  
something about the false religions 
and cults.  I just finished, “Out of 
Mormonism”, an amazing book by Judy 
Robertson, a former Mormon who now, 
with her husband reach out to those 
trapped in this devilish cult.  Mormons 
are decent, friendly, moral folks  but 
they are lost because they do not accept 

If you were asked to define what it 
means to be a Christian, what would you 
answer?  After talking with someone 
about spiritual matters, the person may 
say, “You are a very religious person.”  
How should we respond?  James 1:26 
describes religion like this: If you claim 
to be religious but do not control your 
tongue, you are fooling yourself and 
your religion is worthless. Pure and 
genuine religion in the sight of God the 
Father means caring for orphans and 
widows and refusing to let the world to 
corrupt you.

Obviously our speech and our 
behavior should characterize us as 
Christians.  The word RELIGION is a 
broad term in modern understanding.  
It has been abused and misused.  
Religion is also any system of spiritual 
belief.  Many “religious” people who 
are not Christians or who consider 
themselves as Christians are devoted 
to following rules and regulations  that 
they believe are right and necessary for 
them to practice.  If we have received 
Jesus Christ as our savior, we should 
realize that simply following rules and 
regulations  and trying hard to gain 
rewards for good behavior  should not 
define who we are.  We know that we 
have been  rescued from the kingdom 
of darkness as hopeless sinners and 
placed into the marvelous kingdom of 
light.  We could never gain God’s favor 
by trying our utmost to please Him with 
good deeds in our former lost condition.  
What a vast difference!  

so, the statement, “You are very 
religious” can be a perfect opportunity 
to qualify who you really are. You might 
say, “I am a sinner but saved through 
faith in the Cross of Christ Who died as 
a sacrifice for my sins.  He is my Savior  
and He lives within my life through His 
Spirit.

We who are Christians have been 
given Christ’s commandment to “Go 
into all the world and preach the Gospel 
of GOOD NEWS to everyone”.   We 
are ambassadors, sent by our King to 
bring light into darkness, freedom to the 
captives and life to the dying. 

Man-invented  religion attempts 
to develop and improve the existent 
persons to become better and better, 
usually through good works - Christ 
came to bring new life to the dead to 
produce good works.  Of course this 
is elementary knowledge for believers 
in Christ.  But the difficulty is how to 

Jesus as God.  Now I am reading , “I 
Don’t Have Enough Faith to be an 
Atheist” by Norman Geisler and frank 
Turek.  It truly helps to understand 
how to convey TRUTH to people who 
have turned against it or don’t believe 
there is such a thing as absolulte truth.  
I highly recommend both books.  Any 
books by Dr. Geisler, frank Turek,  
Dr. Ron Rhodes or Ravi zacharias are 
excellent sources for understanding 
how to dialogue with today’s  thinkers.  
Arguments are harmful;  friendly, gently 
persuasive discussions are helpful.  

We must put on the whole armor of 
God before we go into the ‘battlefield’- 
the world, satan’s territory.  The armor is 
listed in Ephesians 6: 10-20.  It needs to 
be worn every day.  Please read it along 
with me.  Paul says this in verses 18 and 
19: ‘PRAY  IN THE sPIRIT AND ON 
EVERY OCCAsION.  sTAY  ALERT 
AND BE PERsIsTENT IN YOUR 
PRAYERs fOR ALL BELIEVERs 
EVERYWHERE.”  We need each 
other. Then Paul adds, “AsK GOD TO 
GVE ME THE RIGHT WORDs sO 
THAT I CAN BOLDLY EXPLAIN 
GOD’s MYsTERIOUs PLAN 
THAT THE GOOD NEWs Is fOR 
JEWs AND GENTILEs” (everyone).  
“PRAY THAT I WILL KEEP ON 
sPAEAKING BOLDLY fOR HIM, As 
I sHOULD.”  Let Paul’s prayer be our 
own!  May we find our greatest joy in 
telling others that JEsUs sAVEs AND 
KEEPs fOREVER those who receive 
His salvation.

Don’t be discouraged or impatient if 
you don’t see results right away.  Trust 
God. Pray, pray, pray! salvation is His 
work, in His time.  What He honors 
is our faithfulness.  May God grant 
us His passion for hurting, confused, 
lost people. We have proof that the 
Lord answers prayer:  our son, once 
wayward, is now a radiant Christian 
after 20 long years of continuous family 
prayer.  Lest we begin to feel superior 

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).
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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. március 9. oldal

világi tudósok munkájának eredménye 
akár hívő vagy hitetlen tudósokról van 
szó, mennyei eredetű. 

5. Azután komoly szerepet kap ezeken 
e foglalkozásokon a személyes megta-
pasztalás, a Szent Lélek vezetéséről szó-
ló bizonyságtétel. Amikor egy-egy bi-
zonyságtétel elhangzik a gyülekezetben, 
a közölt mondanivaló valamennyiünk 
közös kincsévé válik. 

II. Néhány módszertani  
megfontolás

1. Áradjon bőséggel szavainkon ke-
resztül a szent Lélek! A lelki világos-
ság által tudjuk Jézus Krisztus arcát 
felragyogtatni. "A Szent Lélek mindenre 
megtanít." János 14:26 

2. Az elhangzó igeértelmezésre, a 
bizonyságtételre legyen érvényes: "... a 
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik 
fel, nem cselekszik éktelenül  [nem vi-
selkedik bántóan az új fordítás szerint]. 
1Kor 13:4-5. Konkretizálva, nem fé-
nyezzük saját magunkat és nem alázzuk 
vagy iskolázzuk testvéreinket. Az alázat 
és a szelíd lelkűség Jézus Krisztustól ta-
nulható, tanulandó! 

3. "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, 
a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mienk 
és fiainkéi, mind örökké." 5Mózes 29:29. 
Ez a rendelkezés megóv bennünket at-
tól, hogy mennyei Atyánk világába be-
avatkozzunk. Amit a kijelentett igében 
nem kívánt elmondani az Örökkévaló, 
ott nincs szükség a mi kitaláló vagy 
hézagpótló képességünkre. Az okosko-
dás, a "mi lett volna ha..." az értelmezés 
esetében mellőzendő. Pál apostol így ír 
erről: "Mert a nekem adott kegyelem 
által mondom mindenkinek közöttetek, 
hogy feljebb ne bölcselkedjék,  mint 
ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon 
bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek 
kinek a hit mértéke szerint." Róma 12:3 

4. Az egymás iránti viselkedésen túl 
ugyancsak meghatározó rendelkezést  
kapunk Jézus Krisztustól. Az idézett 
ige félelmetes következményekkel védi 
az Ige tökéletességét és tekintélyét: "Bi-
zonyságot teszek pedig mindenkinek, 
aki e könyv prófétálásának beszédeit 
hallja, hogyha valaki ezekhez hozzá 
tesz, e könyvben megírt csapásokat veti 
arra Isten. És ha valaki elvesz e prófétá-
lás könyvének beszédeiből, az Isten an-
nak részét eltörli az életnek könyvéből 
és a szent városból, és azokból, amik e 
könyvben megírattak." Jelenések 22;18-
19. 

                           Fazekas László

1. A gyülekezet tagjainak folyamatos 
h i t b e l i megerősödésre van szüksé-
ge. A lelki fejlődés nem állhat meg a 
megtérés, újjászületés és a gyülekezet-
be betagolódás szintjén, az előrehaladás 
folyamatos igény a földi élet végső ha-
táráig személyes  életünkben. Két ige-
hely utaljon erre: "...avagy nem az Isten 
választotta-e ki a világ szegényeit, hogy 
gazdagok legyenek hitben..." Jakab 2:5. 
Ebben a vonatkozásban a hitbeli meg-
gazdagodás dicséretes, sőt követelmény. 
A másik hitbeli fejlődési igény:  "… a 
ti kipróbált hitetek sokkal becsesebb a 
tűzben próbált veszendő aranynál..." 
1Péter 1:7 Igen, az aranynál is van na-
gyobb kincs a földi életben, a kipróbált 
hit, amely az örökkévalóság határáig 
érvényes és a világból kiválasztott nem-
telenek kincse. Ma olyan sok szellemi 
tréninget ajánlanak a legkülönbözőbb 
ideológiai áramlatok, természetesen illő 
tiszteletdíj ellenében, a mi bibliaóráink 
ingyenesen adják a lelki gazdagságot. 

2. Péter apostol egy újabb lelki ténye-
zőt hoz a hitbeli gazdagodás mellé: "a ti 
hitetekhez bőségesen adjatok erényt, az 
erényhez i s m e r e t e t, [korábbi fordí-
tás szerint: ragasszatok tudományt] Az 
ismeret vagy tudomány alatt mi a kinyi-
latkoztatott Igének és az Úr Jézus Krisz-
tusnak megismerését értjük. A tanulás 
igénye és szükségessége a zsoltár író 
szavai szerint szintén lelki követelmény: 
"Áldott vagy Uram, t a n í t s meg engem 
rendeléseidre!" zsolt 119:12. Márpedig 
a tanítás az igehirdetésben és a biblia-
órákon a hitre vezetés egyik módja: "a 
hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
igéje által." Róma 10:11. 

3. Még egy további fejlődési lehetőség 
a közösségben: "növekedjetek a k e g y 
e l e m b e n!" 2Péter 3:18. Hogyan kell 
ezt az igehelyet érteni? Természetesen 
kegyelem változatlan minőségében és 
mennyiségében; tehát én növekszem a 
megbocsátás utáni állapotban, a kegye-
lemben. Hallgassuk tehát a bibliaórán 
egymást úgy, hogy Jézus Krisztus ál-
dozati halála nem csak a mi bűneinket 
törölte el, hanem a testvéreimét is. Ez 
jól szolgálja e g y m á s jobb elfogadá-
sát, az ige tanulmányozása  ugyanakkor 
mennyei Atyánkhoz is közelebb visz: "...
változzatok meg a ti elméteknek megúju-
lása által, hogy megvizsgálhassátok, mi 
az Isten jó, kedves, tökéletes akarata." 
Róma 12:2 

4. Természetesen ezeken az együttlé-
teken az e-világi tudomány által kapott  
ismeretanyag is helyet kaphat, amely jól 
szolgálhatja az Ige jobb megismerését is, 
hiszen a tudást loptuk a teremtés után, 
majd mennyei Atyánk nálunk hagyta. A 

to those wicked sinners, let the words of 
Oswald Chambers from his book, MY 
UTMOST FOR HIS HIGHEST deflate 
our pride: “I have never  met a person 
I could despair of after discerning what 
lies in me apart from the grace of God.”

Isaiah 61 has  GOOD NEWs fOR 
THE OPPREssED:   The Spirit of the 
Sovereign Lord is upon me, for the Lord 
has anointed me to bring GOOD NEWS 
to the poor.  He has sent me to comfort 
the brokenhearted and to proclaim that 
captives will be released and prisoners 
will be freed.  He has sent me to tell 
those who mourn that the time of the 
Lord’s favor has come.  Jesus repeated 
these words in Luke 4: 18 & 19  These 
words that Isaiah prophesied were really 
Christ’s own.  Now  they can be ours 
also as we yield to the Holy spirit.  What 
an honor; what a privilege!  Like a far-
mer, sowing good seeds, let us broadcast 
the ‘seeds’ of the GOOD NEWs of 
salvation wherever we can.

Bible verses  are from NLV translation
                                   Ella Marosi

a BIBLIaóRÁK 
LELKüLETÉRŐL 

Pardi Félix lelkipásztor testvér ven-
dég igehirdetését hallgattam, amely az 
Aradi 2. számú gyülekezetben hangzott 
el. Igehirdetése kezdetén megdicsérte a 
testvéreket az értékes bibliaóra miatt. 
Ekkor merült fel bennem az alábbiak-
ban közölt gondolatsor. 

Az erdélyi gyülekezetekben ma is 
rendszeres gyakorlat a bibliaóra, amely 
különleges müfaj, valamikor a baptis-
ta a gyülekezeti élet szerves része volt. 
Elősegíti a rendszeres Biblia tanulmá-
nyozást, formálja az egységes baptista 
gondolkodásmódot, sokszínűen gaz-
dagítja a lelki látást, egymás ismerete 
által olykor több igei összegzést hoz 
felszínre, mint egy-egy prédikáció. Ér-
vényesül az „ugyanazon Lélek és más 
jellegű lelki ajándék" megnyilvánulása. 
Igaz az az ismeretelméleti modell, hogy 
a kör középpontjában az IGE, azaz Jé-
zus Krisztus foglal helyet, a testvériség 
pedig a kör kerületén helyezkedik el, a 
középponttól azonos távolságban, szo-
rosan egymás mellett. 

I. Miért indokolt a kollektív bölcses-
ség gyakorlása a közösségben? Mert 
az ősgyülekezetben Pál apostol aján-
lása alapján a nyilvános istentiszte-
leten többen is szóltak a testvériség 

lelki építése érdekében.
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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. március 

oldva a problémám! Ő feltétlen fog segí-
teni, és biztos, hogy van nála elég pénz! 
De vajon hogy éreztem volna magam, 
ha azt mondta volna, hogy „fiacskám, 
ha ilyen buta voltál, hogy pénz nélkül 
jöttél be az üzletbe, akkor tessék, vidd 
vissza, amit vettél, és mars hazafelé!” 
Elképzelhetetlen, nem? – Bár talán akad 
ilyen apa is, aki így reagált volna. Vagy 
talán olyan apa is, akinek a pénztárcája 
„kong az ürességtől”, aki szegény, mint 
„a templom egere”. A „templom Istene”, 
ha szabad ezt a kifejezést használnom, 
azonban mérhetetlenül gazdag, és mér-
hetetlenül segítőkész gyermekei iránt! 

Elképzelhető azonban az a szituáció 
is, hogy esetleg megpillantom édesapá-
mat, és felüti bennem a fejét a „félsz”, 
hogy jaj, most mi lesz? Mit fog szólni? 
És esetleg elbújhattam volna valahol az 
emberek vagy a polcok mögött. Ha nincs 
bennem iránta való bizalom, akkor nem 
lett volna megoldás – nem azért, mintha 
nem tudott vagy nem akart volna segíte-
ni, hanem mert nem bíztam benne, nem 
hittem, hogy fog segíteni. De tudtam, 
hogy az őhozzá való fordulás az egye-
düli kiút.

Isten, a mi mennyei Atyánk feltétlen 
bizalomra méltó! De csak akkor tud raj-
tunk segíteni, ha bizalommal fordulunk 
hozzá. Isten sohasem mondja azt, hogy 
„fiacskám, menj oda vissza, ahol el-
rontottad a dolgokat, és kezdj újra min-
dent.” Nem, Isten ehelyett azt mondja, 
hogy „Na, add ide nekem a számlát…” 
Más szóval: tedd le minden problémá-
dat a kezembe! Illetve még jobb: tedd 
a kezed a kezembe – és akkor ettől a 
ponttól kezdve én foglak vezetni.” Ez 
azt jelenti, hogy nekünk csak egy dol-
gunk marad: az, hogy azt mondjuk, 
„Apu, köszönöm!” A dolgokat majd ő 
fogja megoldani, elrendezni.

Ő tudja, hogy az idő kerekét nem le-
het visszafordítani, és így szól:. „Én 
meg tudom oldani problémáidat, akár-
milyen nagyok is. Nem küldelek vissza 
oda, ahol elrontottad a dolgokat. Onnan 
akarlak továbbvezetni, ahol állsz.”

Befejezésül pedig még egy csodála-
tos tény: Isten mestere, művésze annak, 
hogy a rosszat jóra fordítsa, sőt a rossz-
ból jót hozzon ki.

Útad van számtalan sok, 
    És csodás eszközöd,
Reánk is szent áldásod 
    Bőséggel öntözöd.
Művednek akadálya, 
    Szünete nincs soha,
Úgy tész, mint kívánja 
    gyermekeid java.
                            Aniko Williams

A következőt ugyan elméletileg már 
régóta tudom, de nemrég hívta fel rá va-
laki újra a figyelmemet. Amikor Jézus 
feltámadt, elsőként az asszonyok talál-
koztak vele, akik elmentek, hogy be-
balzsamozzák halott testét. Egy angyal 
viszont, aki az üres sírnál várakozott, 
így szólt hozzájuk: „Mit keresitek a ha-
lottak között az élőt? Nincsen itt, feltá-
madott!” Nos, a lényeg az, hogy mikor 
Jézus szinte azon nyomban megjelent 
nekik, ezt mondta: „Siessetek, menje-
tek el és mondjátok meg atyámfiainak 
(=testvéreimnek), hogy felmegyek az én 
atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Iste-
nemhez és a ti Istenetekhez.”

szintén még gyerekkoromból emlék-
szem egy prédikációra, amelyikben a 
lelkész ezt úgy magyarázta, hogy Jézus 
nem mondhatta: „a mi Atyánkhoz”, ha-
nem csak azt, hogy „az én Atyámhoz 
és a ti Atyátokhoz”, aláhúzva ezzel a 
különbséget. Valahogy úgy megmaradt 
bennem az évtizedek hosszú során át, 
hogy itt valami nincs rendjén, és ennek 
inkább a fordítottja igaz, úgyhogy na-
gyon örültem, hogy erről újra hallottam: 
Jézus itt tényleg azt akarta hangsúlyoz-
ni, hogy Isten most már a mi Istenünk 
is, az ő mennyei édesatyja a mi édes-
atyánk is! Testvéreinek („atyámfiai”) 
nevez bennünket! Igaz, hogy Jézus és 
mi közöttünk van némi különbség, de 
itt pontosan arról van szó, hogy Jézus 
felemel bennünket önmagához, arra a 
szintre, amelyen ő áll! Mindez annak 
köszönhető, amit értünk halálával és 
feltámadásával elvégzett.

Isten gyermekének lenni olyan, mint-
ha valami csodálatos zárójelbe kerül-
tünk volna bele: Isten egyrészt örökbe 
fogad bennünket, Krisztus érdeméért, 
másrészt azonban még ennél is többről 
van szó: a Jézus Krisztusba vetett hit 
által újjászül bennünket! Ez a zárójel 
másik fele. Tehát kétszeresen is az övéi 
vagyunk, Isten kétszeresen is gyerme-
keivé tett bennünket! Nem vagyunk ár-
vák!

Igen, ott állunk az élet nagy forga-
tagában, és nem tudunk kijutni belőle, 
mert nem tudjuk „kifizetni a számlát” 
amelyen hosszú egymásutánban sora-
koznak a kifizethetetlen tételek, a meg-
oldhatatlan problémák – és itt nemcsak 
egy 6 forintos tízórairól van szó!

Milyen szomorú és kétségbeejtő is a 
helyzetünk, ha nem „fedezzük fel” éle-
tünk forgatagában Édesatyánkat – aki-
nél van „elég pénz” és irántunk való 
jóakarat, segítőkészség! Vagy ha nem 
akarunk bizalommal őhozzá fordulni.

Mikor megpillantottam édesapámat 
az üzletben, azonnal tudtam, a kétség 
legkisebb nyoma nélkül, hogy meg van 

NEM TUDOK FIZETNI!
Az életben gyakran vannak olyan 

szituációk, amikor a problémák olyan 
nagyok, hogy akárhogy törjük is a fe-
jünket, a legnagyobb ügyességgel sem 
sikerül megtalálnunk a kiutat.

Egy ici-pici epizódot szeretnék elme-
sélni ezzel kapcsolatban, egy régi emlé-
ket, ami valahogy megmaradt bennem. 
Igaz, hogy a hasonlat talán nevetségesen 
kicsi, de talán nem kisebb a különbség 
az epizód és mai élethelyzetünk között, 
mint amikor Isten fia leszállt a menny-
ből és emberré lett értünk – hogy min-
ket majd a mennybe emeljen föl.

Biztos vannak, akik még emlékeznek 
azokra az üzletekre, amelyeket Buda-
pesten a 60-as években vezettek be – a 
bejáratnál számlát kaptunk, amire a kü-
lönböző pultoknál minden vásárolt tételt 
felírtak. A kifizetett számlát a kijáratnál 
leadva lehetett elhagyni az üzletet.

Gimis koromban egy hétköznap este 
valami finom tízórait vettem magamnak 
másnapra, sonkaszalámit, ha jól em-
lékszem. Elég drága volt – úgy 6 forint 
körül (a párizsi csak 2.30 lett volna!). 
Még talán vettem valami mást is hozzá, 
de mikor fizetni akartam, látom, hogy 
nincs nálam pénz! Vagy otthon hagy-
tam a pénztárcám, vagy majdnem üres 
volt. Hogy mennyi volt a számlán, nem 
is számított. A lényeg: fizetés nélkül 
nem jutok ki az üzletből. Hát, ahogy kö-
rülnéztem és tanakodtam, mit is csinál-
jak most, egyszer csak nagy meglepe-
tésemre észrevettem édesapámat! Mai 
napig sem tudom, hogy kerültünk pont 
egy időben abba az üzletbe. Mekkora kő 
esett le a szívemről! Azonnal tudtam, 
hogy minden problémám meg van old-
va. Az fel se merült bennem, hogy talán 
nincs nála elég pénz vagy nem akar se-
gíteni.

A jó hír az, hogy a fenti szituációt az 
élet egészére kivetíthetjük!  A problémá-
kat nem is kell kivetíteni, azok megvan-
nak, sokszorosan nagyított formában. 
Újra és újra azt találjuk, hogy nincs kiút.

Édesapám azóta meghalt, egy pár év-
vel ez után az epizód után, 48 éves ko-
rában. Egyvalamit azonban nem szabad 
elfelejtenünk: ha földi édesapánk talán 
már nem is él, vagy ha nem áll hatal-
mában segíteni problémáinkon, van ne-
künk egy Mennyei Édesatyánk! Ezt a 
szót, hogy „Mennyei Atya”, „A ti Meny-
nyei Atyátok” maga az Úr Jézus tanítot-
ta nekünk. De ki szólíthatja Istent így 
meg? A Bibliában azt olvassuk, hogy 
„akik befogadták, azoknak, akik hisz-
nek őbenne, hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek.”
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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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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.

TÁVoL ÉS MÉGIS KÖZEL - LELKIPÁSZToR  
aVaTÁS KÁRPÁTaLJÁN, KÍGYóSoN

szolgálata is. Csak a főpásztorra figyel-
ve lehet igaz a lelkipásztori szolgálat is, 
akinek nevében, erejében és jutalmazá-
sával szolgálhatunk.

Kondor testvér szólt a feleséghez Ja-
nához is, hogy őt is figyelni fogja a kör-
nyezet és legyen az ő élete is követhető 
példa. Végül a gyülekezethez is szólt 
a zsid 13:17-18 alapján tanítva, hogy a 
gyülekezetnek különleges viszonyban 
kell lenni vezetőjével, nem úgy, mint a 
világban van, vagyis: hallgatni rá, enge-
delmeskedni neki és imádkozva érte.

Ezt követte a kézrátételes megáldás 
és kirendelés a pásztori szolgálatra. 
Kondor Iván, Nehra Bálint és Dr. Szűcs 
Zoltán vezetők imádkoztak Nagy Csaba 
testvér és felesége fölött. Az avatási ok-

levelet Kondor testvér adta át Nagy test-
vérnek, amelynek kísérő szavaiban egy-
aránt a Kárpátaljai Magyar Közösség 
kígyósi lelkipásztorának, valamint az 
Ukrán Baptista Szövetség avatott lel-
kipásztorának nyilvánította őt.

felhangzott a beregszászi baptista 
gyülekezet kórusának éneke, amelyet 
Nehra Tatjána vezetett.

A szép kórusének után Molnár Ede 
nyugalmazott lelkipásztor testvéri, sze-
retetteljes szavakkal átadta a szolgálatot 
és a Péld 3:3-7 szerintieket kívánta az 
új pásztornak, legalább 31 esztendőre, 
ameddig ő is végezte azt Isten kegyel-
méből.

Ezután Bacskó Gábor szamosszegi 
presbiter, Nehra Bálint lelkipásztor és 
Nagy Lívia köszöntője hangzott el.     

Ezután Katona László, a nagydobosi 
körzet testvérisége nevében, és mint a 
Telek közösség doyenje köszöntötte és 
igét hirdetett a 2Pét 1:2-4-ből. 

Mindezek után Nagy Csaba testvér, 
a Kol 1:13-at önmagára alkalmazva 
bizonyságot tett arról, hogy őt Jézus 

Június 2-án, a Kárpátalján, a Kígyósi 
Baptista Gyülekezet és az ünneplő test-
vériség új lelkipásztort avatott fel a 
misszió munkába.

Nagy Csaba testvér az elmúlt évek-
ben, édesanyjával és testvéreivel a be-
regszászi magyar-ukrán baptista gyü-
lekezet tagja lett, ott tanulta az Úr, a 
misszió, és a gyülekezet szolgálatát 
Nehra Bálint lelkipásztor követésében. 
Egyre többet megfordult a kígyósi gyü-
lekezetben, ahol az idősödő Molnár Ede 
lelkipásztor testvér végezte a szolgála-
tot régóta imádkozva azért, hogy az Úr 
adjon utódot a gyülekezet élére. Ez a 
mai napon, amikor a telefonboltos Nagy 
Csaba testvér lelkipásztorrá is vált, be is 
teljesedett.

E vasárnap áldásai már a beregszá-
szi gyülekezetben megkezdődtek, ahol 
négy testvér tagfelvétele történt meg a 
kilenckor kezdődő alkalmon. 10 órától 
pedig Kígyóson folytatódott az ünnep-
lés.

Nehra Bálint Kárpátaljai Magyar 
Baptisták Közössége vezetőjének kö-
szöntő és áldáskérő imája után László 
Sándor testvér vezetésével a guti ifjúság 
énekelt.

Dr. Szűcs Zoltán presbiteri tanács 
elnökeként, a Magyarországi Baptis-
ta Egyház elnökségi üdvözletét átadta, 
majd a Kol 1:9-12 alapján imaéletre buz-
dította a testvéreket.

Imádság és a guti ifjúság éneke után 
Kondor Iván, Kárpátaljai Ukrán Bap-
tista Szövetség elnökének, a Szojvai 
Ukrán Baptista Gyülekezet lelkipász-
torának hirdetett igét, amelyben az 1Pt 
5:1-4 alapján először az avatandóhoz 
szólt. Emlékeztette a jelöltet arra, hogy 
Jósafát nem volt elégedett Aháb prófétá-
ival, mert ő igaz próféta szolgálatára vá-
gyott, és hogy ilyen legyen az új pásztor 

Krisztus változtatta meg, majd meg-
érezve hívását a szolgálatra engedel-
meskedni kíván az Úrnak. Bizonyság-
tételének a lélek felé vonatkozó üzenete 
után meghívta az ünneplő gyülekezetet 
a bőséges kárpáti gulyás és sütemé-
nyek elfogyasztására, amelyet ezek után 
örömmel és köszönettel el is fogadtunk.

A tolmácsolás munkáját Nehra Bálint 
és Nagy Lívia testvérek végezték, ami-
kor erre szükség volt.

Isten iránti hálával és örömmel ta-
pasztaltuk Urunk jelenlétét és áldásait 
az ünneplő gyülekezeten és maradjon 
ez így továbbra is az egész kárpátaljai 
testvériségen és missziójukon. 

                              Kalász (rövidítve)

Molnár Ede lelkipásztor átadja 
szolgálatát utódjának

Nagy Csaba felavatott lelkipásztor és felesége 
köszöntése; balszélen Nehra Bálint lp.
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a BÚZaSZEM 
Életem (48)

Nem szívesen utaztam buszon, de ha 
másként nem lehetett el kellett fogad-
jam. Igyekeztem elöl és az ablaknál kap-
ni helyet, különösen ha a végállomásig, 
haza, szabadkára utaztam. Ha fárasztó 
napom volt, és leginkább az volt a Bib-
liaiskolában, valami könnyű olvasniva-
lót vásároltam. Egy időben leggyakrab-
ban egy zágrábi magazint, az "Arena"-t 
vettem. szép kis novellák, igaz történe-
tek, interjúk voltak benne.

A napokban (2013. nov.) válogattam, 
szelektáltam írások és kották tömkelege 
között, és kezembe akadt ennek a maga-
zinnak két kitépett, félretett lapja. Mikor 
beleolvastam, rögtön tudtam, miért tép-
tem ki és őriztem meg. Nagyon megra-
gadott Vesna Parun akadémikus, író és 
költőnő írása a kenyérről és a beszédről. 
Talán nem felejtettük el, írja, az ilyen 
üzeneteket, amiről a búzamag beszél. A 
kis búzamag a vékony szalmaszálon át 
kúszik végső célja, a kalász felé. Hon-
nan benne az ösztön, hogy felfelé törek-
szik? Hogyhogy nem téved el útközben, 
és nem sározza be élete útját?

Ilyen szép és igaz gondolattal régen 
nem találkoztam költészetünkben. Ezzel 
a költővel pedig egy csöndes kis faluban 
találkozott Vesna Parun. Egy ismeretlen 
költővel, Mihovil Rujevittyel, aki fel-
olvasta neki verseit. Ezt is, melyből az 
újság csak egy kis részletet közölt. Ami 
engem megragadott az az, hogy olyan 
evangéliumi.

Látják, mondja az interjúban a költő-
nő, engem mindjárt megragadott a falusi 
tematika, a természetből vett motívu-
mok. Azért, mert ezek nekem sem ide-
genek. A városi élet sem tudta teljesen 
kitépni belőlem falusi gyökereimet. Az 
urbanizáció sokban megszegényítette, 
megkárosította nyelvezetünket. Meny-
nyivel kevesebb tévedés, melléfogás 
lenne életünkben, ha nem felejtkeznénk 
meg a természet nagy, de csendes cso-
dáiról.

Mennyire, és mennyivel inkább igaz 
ez az újjászületett hívő ember életére: 
megszületik és elindul célja felé. Arról 
az élet melyről Pál apostol meggyőző-
déssel ír a fil 1,6-ban: "...aki ELKEZD-
TE bennetek a jó munkát, elvégzi a 
Krisztus Jézus napjára." sokszor úgy 
érezzük, hogy védtelenek vagyunk, 
mert ingunk, mint szélben a szalmaszál. 
De, ugye milyen védelem ez a szalma-
szál, amely olyan, mint egy teljes üzem 
a magocska táplálására! Péter apostol - ő 
aztán igazán tudta ezt - így fogalmaz: 
"titeket pedig Isten HATALMA őriz HIT 
által az üdvösségre, amely készen van, 
hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó 
időben." 1Pét 1,5. Pedig mennyire han-

goztatjuk az utóbbi időben, hogy nem 
lehet szentül élni - bár szintén Péter 
apostol mondja, hogy Isten mindent 
megadott, ami ehhez szükséges. Csak 
benne kell maradnunk és felérünk a 
kalászba, megteremve harminc, hatvan 
és száz annyit, üdvösségünkre és szent 
neve dicsőségére!

Íme a vers részlet. Megpróbáltam 
lefordítani:

Nézd e csodáját a létnek:
A titkot, mellyel érlelődnek a búza-

szemek.
Változtatni fejlődésükön nem fog és 

nem tud senki.
Minden szemecskében és kalászban 

nagy titok rejlik...
Csak kérdem, hogy a mag élete 

felmentében nehéz és áldozat nélküli 
volt-e?

Meg honnan a késztetés, hogy a mag 
a hosszú úton el nem téved?

És, hogy soha egy magocska sem a 
szalmaszálon át

Nem sározza be élete útját. 
                        Nagyajtai Eszter

s tudom, hogy mit jelenthet egy  
nyári alkonyon

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,

s nem tudja, hol lakott itt  
Vörösmarty Mihály;

annak mit rejt e térkép? gyárat  
s vad laktanyát,

de nékem szöcskét, ökröt, tornyot,  
szelíd tanyát;

az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,

erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt  
és sírokat,

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy  

gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,

s a gyárak udvarában komondor  
hempereg;

és ott a park, a régi szerelmek  
lábnyoma,

a csókok íze számban hol méz,  
hol áfonya,

s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre  

léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,

nincs műszer, mellyel mindez jól  
megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a  
többi nép,

s tudjuk miben vétkeztünk, mikor,  
hol és mikép,

de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő  

az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe 

bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a  

béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval  

ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk  
virrasztó éji felleg.     (1944)

Radnóti Miklós:
NEM TUDHaToM

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék  
mit jelent,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom 

világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből  

gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe  

süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz  

térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is 

tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek  

az uton,


