
ezt. Ismersz olyanokat, akik egyfolytá-
ban önmagukról, sikereikről, eredmé-
nyeikről beszélnek? Hogyan érzed ma-
gad ilyenkor? Ilyen kicsinek, mert hát 
ő olyan nagy! Hamarosan terhes lesz, 
hogy a másik állandóan önmagáról be-
szél. Persze, te is ugyanígy jársz, amikor 
te teszed ugyanezt. 

Pál vagy Krisztus?
Pál is sok mindent elmond önmagáról, 

de amikor a személyes életéről, annak 
részleteiről is elárul dolgokat, nagyon 
hamar Krisztushoz érkezik. Néhány 
mondat után kiderül, hogy bár magá-
ról beszél, mégsem ő van a központban, 
nem önmagát akarja mutogatni. Krisz-
tushoz vezetnek a személyes dolgairól 
szóló mondatok is. Amikor a Krisztus 
központú életről beszél – ha furcsa is -, 
magát állítja elénk példaként. Egy másik 
helyen azt is mondja (mi nem mernénk), 
„Legyetek a követőim, amint én is köve-
tője vagyok Krisztusnak.” (1Kor 11,1) 

Mi jellemzi a Krisztus központú hí-
vőt? Az előző igei szolgálatokban ezeket 
hallhattuk: Kegyelemben él, békessége 
van, rendezi a rendeznivalókat. Szívén 
hordja Krisztusban nyert testvéreit, 
imádkozik értük. Az ő számára az élet 
Krisztus és a meghalás nyereség. A 
Krisztus hasznát keresi. Mai igénk vála-
sza ez: számára Krisztus a legnagyobb 
nyereség. 

Pál apostol Krisztusban dicsekszik, és 
nem a testben bizakodik. Könnyű neki 
Krisztusban dicsekedni, mondhatná-
tok, hiszen ő így született. Talán éppen 
azért beszél Pál sokat önmagáról, hogy 
ne tudjunk így kibújni a felelősség alól. 
Nem így született! Elmondja, hogy nem 
volt nála mindig így, neki sem Krisztus 
volt az élete középpontjában, sőt. A mai 
igénkben azt mondja el, hogy hogyan ju-
tott odáig, hogy Krisztus lett a központ-
ja az életének, majd arról is beszél az 
utolsó versekben, hogy hogyan tovább. 

Akinek az élet Krisztus és a meghalás 
nyereség, de nem meghalni akar, hanem 
élni, az egy úton van: innen, az Isten or-
szágába. 

Ma két fiatal bemerítkezésének is 
tanúi leszünk. Sebastián és Benjámin 
nem az életük végén vannak, de már 
nem is az elején. Eljutottak már életük 
legfontosabb döntésére: Jézus Krisztus 
követésére szánták el magukat. Hittel 
elfogadták Őt, és követni akarják. Most 
is azt teszik, bemerítkezésük arról tesz 
bizonyságot. Ez a mai ige azt adja nekik 
is célul, hogy az életük Krisztus köz-
pontú élet legyen. Elindultak Krisztus 
követésére, de még hosszú élet van előt-
tük, melynek során egyre inkább arra 
kell törekedniük, hogy Krisztus legyen 
az életük középpontjában. Nekik is, meg 
nekünk is tanulságos tehát Pál apostol 
személyes példája. 

rÉgEN És MOst
Azt mondtuk, hogy az apostol Krisz-

tusban dicsekszik, nem a testben biza-
kodik. A 4-5-6. versben elmondja, hogy 
ez nem így volt mindig. „Pedig nekem 
test szerint is van miben bizakodnom. 
Ha valaki úgy véli, hogy a testben bi-
zakodhat, én még inkább: körülmetéltek 
nyolcadnapon, Izráel nemzetségéből, 
Benjámin törzséből való vagyok, zsidó a 

A TARTALOMBÓL
English section - page 8.
Baráti-köri adakozások
Hálaadónapi írások; hálaadónapi 
  cél-gyűjtés: Arad II. imaházépítés
Gyülekezeti hírek: Melbourne, 
  Torontó, Detroit
Ady Endre megtérése
MABAVIT IV. - időpont, tervek

folytatás a 3. oldalon

Igei szolgálataink mottója a hétvégén: 
Krisztus központú élet. Azonban ahogy 
a Filippi levelet olvassuk, úgy tűnik, 
mintha a levél írója lenne a központban. 
Pál apostol valóban nagyon sok min-
dent elmond önmagáról. De valahogy 
nem úgy, mint ahogy mi szoktuk tenni 

Krisztus a lEgNagyObb NyErEsÉg Fil 3,1-14

"A hálaadás az egyik legszebb embe-
ri megnyilvánulásunk. Fontos ezt tenni 
folyamatosan  a hétköznapjainkban és 
kiváltság ünnepélyes keretek között is 
kifejezni Istennek és egymásnak hálán-
kat. Rendkívüli ok a hálára, hogy épülő 
imaházunkban ünnepelhetünk ma. Hisz-
szük, hamarosan a teljesen kész imaház-
ban adunk hálát. Legyen hálaadásunk 
őszinte és szívből jövő úgy Isten, mint 
családunk, barátaink és testvéreink 
felé!"     (Részlet az október 16-i torontói 
bulletinból.)

Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
a nép iránt, és ezt mondták: Mit tet-
tünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgá-
latunkból!

Talán 24 óra sem telt el a fáraó két
mondata között. Mintha tudathasadásos
lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról bizto-
sítja a népet, aztán gyorsan meggon-
dolja magát. Egyszerûen nem adja fel!

Mint ahogy a gonosz sem adja fel,
még a golgotai veresége után sem.

Lehullottak a kötelékeid, szabad
vagy, tele van a szíved a szabadok örö-
mével, bizonyságot teszel a Szabadí-
tóról, és már-már azt gondolod, hogy
nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán
hamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyo-
modban van és fenyeget pusztulással
vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodál-
kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szaba-
dítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint
a legfenyegetõbb támadás.

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

2. oldal 2016. november
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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)

November – a nemzeti hálaadónapunk 
hónapja. Azt gondolom, van miért hálát 
adnunk, ha visszatekintünk az eszten-
dőre. S ha előre nézünk? Ebben a hó-
napban az idén ez egy kicsit nehezebb; 
a közelgő választások miatt aggódunk. 
Pedig hisszük itteni testvéreink gyak-
ran használt „fali-mondását:” God is in 
Control. Isten nem fog zavarba jönni, Őt 
nem fogja váratlanul érni az eredmény. 
Ő továbbra is azt várja azoktól, akik 
hozzá tartoznak, hogy Jézus Krisztus-
ról tanúskodjanak ott, ahol élnek, sőt 
az „elvetemült világban” is. Krisztus-
hívő republikánusok, demokraták és 
függetlenek, tegyük ezt november után 
is. Hiszen a mi megbízásunk nem arra 
szól, hogy a pokolba kívánjuk a más-
hogy gondolkodókat, hanem hogy ők is 
a mennyországba jussanak. Az én Meg-
váltóm nem csak engem keresett meg, 
téged is megtalált; s a szomszédainkat is 
keresi, talán éppen velünk keresteti. 
Remélem, hogy lapunk ebben a hó-

napban is időben megérkezik a postalá-
dánkba. Vártam, várok még néhány be-
számolóra például a házas-hétvégéről, a 
clevelandi ifjúsági találkozóról. (szerk)

Segítsünk torontói testvéreinknek – munkával is, 
és imádkozzunk az építkezés mielőbbi  
sikeres befejezéséért!

Segítsünk torontói testvéreinknek – munkával is, 
és imádkozzunk az építkezés mielőbbi  
sikeres befejezéséért!

american Hungarian baptist 
Convention of North america, inc. 

Circle of Friends Donations received 
for the period september 2015 

through March 2016.
baráti Köri aDaKOzásOK

Rev. Sándor Kulcsár, Parma, OH $100; Jo-
seph Kocsis, Australia $30; Alex Kiss, Parma, 
OH $25; Rev. Vass Gergely, Kelowna, bC 
$100; János Kuti, Toronto, Can. $200; Irénke 
Torma, Wheeling, IL $100; Frank Kulcsár, 
bronx, NY $100; Csaba Lakatos, Cleveland, 
OH $100; István bákai, Toronto, Can. $100; 
Endre Kis, Toronto, Can. $100; Gyula Szűcs, 
Toronto, Can. $100; Robert boda, Seven Hills, 
OH $100; béla Fűr, Southgate, MI $100; zol-
tán bogdán, Crestwood, KY $100; Dr. Marga-
ret Cserepka, Kelowna, bC $100; Paul Jurás, 
Richmond Hill, Can. $150; George biró, New 
York, NY $200; Dr. Joseph Haraszti, Pasade-
na, CA $100; Gyula Szilagyi, brownstown, MI 
$100; John Sebestyén, brunswick, OH $25; 
balla család Fullerton, CA $200.

                         total:               $2,230
Thank you for your faithful support

Zsigmond Balla Treasurer

Ha az Úr éltet, folyó év november 12-
13-án ünnepeljük a New York-i magyar 
baptista gyülekezet fennállásának 110 
éves évfordulóját. Meghívott vendégünk 
Pardi Félix testvér, az RMBGYSZ elnöke 
lesz. Ünnepi istentiszteleteinket szombat 
este, vasárnap délelőtt és délután tart-
juk. Szeretettel hívjuk szövetségünk test-
vériségét erre a jubileumi ünnepségre. 
Akik szeretnének velünk együtt ünne-
pelni, kérjük, közöljék részvételi szán-
dékukat legkésőbb november 7-ig Frank 
Kulcsár testvérnél: Tel: 201 538 9338, 
e-mail: fkulcsarusa@aim.com 

          Gergely István lelkipásztor

a NEW yOrK-i  
gyÜlEKEzEt 110 ÉvEs 

JubilEuMa:
2016. november 12-13.

* * *
HÁLAADÓNAPI CÉLGYŰJTÉS:

araD 2 - iMaHáz ÉPÍtÉs
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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)

2016. november 3. oldal

Krisztus a lEgNagyObb NyErEsÉg
folytatás az 1. oldalról

felejtve, azoknak pedig, amelyek előttem 
vannak, nekifeszülve, célegyenest futok 
Isten felülről való elvárásának jutalmá-
ért, amely Krisztus Jézusban van.” (12-
14v) Lehet, hogy legtöbben kívülről is el 
tudnánk mondani ezt az igét. bár Krisz-
tus a központja életének, mégsem tartja 
magát már most tökéletesnek. Tegyünk 
mi is így! S ha elindultunk, fussunk, cél-
egyenest, elfelejtve azt, ami mögöttünk 
van. Legyen ez az életprogramunk!

Legtöbben már megtettétek azt a lé-
pést, amit ez a két fiatalember most fog 
megtenni. Haladjatok hát tovább, cél-
egyenest! Önteltség nélkül, de elszán-
tan; s a célba fogtok érni. Aki így halad 
tovább az úton, egyre inkább Krisztus 
központúvá válik az élete. Arassatok 
ilyen győzelmeket! Hagyjátok magatok 
mögött, amit ott kell hagyni; ha megtér-
tetek belőle, nem is kell foglalkozni vele. 
Ítéljétek kárnak a Krisztusért, ami őelé-
je akar kerülni. 

Vannak, akik még nem jutot-
tak el a Krisztus követése útján a 
bemerítkezésig. A jövő héten sokan itt 
maradtok a gyermektáborozáson – dönt-
hettek Jézus Krisztus mellett, s elindul-
hattok, mint az apostol. Azután pedig 
fussatok tovább, ahogy Pál is ezt tette. 
Tanuljunk tőle, nézzünk föl rá! S amikor 
felnézünk Pál apostolra, igazából Krisz-
tust fogjuk látni. Számára Krisztus volt 
a legnagyobb nyereség, és élete Krisztus 
központú élet volt.

Végül azt kérdezem, hogy tőled mit le-
het tanulni? Látják-e benned Krisztust, 
tanulhatnak tőled – például gyermeke-
id? Fel tudnak nézni rád? Észre veszik-e 
benned Krisztust? Vagy legalább is azt, 
hogy szereted őt és megpróbálod követ-
ni őt? Nem vagy persze tökéletes, de az 
nem is baj. A gyermeked látja, hogy tö-
rekszel, mint ahogy látja azt is, amikor 
nem. De ha látja, hogy törekszel, az már 
fél nyereség. Észreveszik-e Krisztust 
benned és általad? 

Pál számára Krisztus volt a legna-
gyobb nyereség. A ma bemerítkező fia-
talok is bizonyára ezt gondolják; legyen 
ezután is így! És akik majd tanúi lesztek 
a bizonyságtételüknek ott a tó partján, 
erősödjetek meg újra abban, hogy Krisz-
tus a legnagyobb nyereség! S menjetek 
tovább, célegyenest, Krisztusra figyelve. 
Életetek egyre inkább Krisztus közpon-
tú élet lesz. Amikor gyermekeitek, ba-
rátaitok rátok néznek, észreveszik rajta-
tok, hogy ti a Krisztuséi vagytok. Ők is 
a Krisztusé akarnak majd lenni, és azok 
is lesznek. Hála Néki. 

Herjeczki Géza
Rámai Tábor, július 3. rövidítve

zsidók közül, törvény tekintetében fari-
zeus, buzgóság tekintetében az egyházat 
üldöző, a törvénybeli igazság tekinteté-
ben pedig feddhetetlen voltam.” Micso-
da nagy szavak! Szóval, nem Krisztus 
volt korábban a központja, centruma az 
életének. Másban bizakodott. 

Te miben bizakodsz testvérem, bará-
tom; vagy ti, fiatalok? Az autótokban, a 
házatokban, a társadalmi rangotokban? 
Vagy a tanulmányaitokban, az egészsé-
getekben, vagy a baráti körötökben? Az 
apostolnak nem ilyen kísértései voltak; 
lehet hogy akkor még autó sem volt, sem 
ezek a nyomkodós dolgok. Nem csoda, 
hogy Pál apostolt nem ilyenekkel kísér-
tette a Sátán. De minket igen. Lehet, 
hogy a tiedet nem találtam el, de azért te 
tudod, hogy te miben dicsekszel, miben 
bízol. Lehet, hogy nagyon is jól tudod, 
csak nem akarsz szembe nézni vele, 
hogy te erre építesz. Szíved ehhez kötő-
dik, te ebben bízol. A kísértő megtalálja 
hozzánk is az utat, ugyanúgy, mint Pál 
apostolhoz. 

KrisztusÉrt KárNaK  
ÍtÉltEM

Pál a vallásos élet területén kapta a 
kísértést. Ő volt a legjobb zsidó. Ő volt 
a legnagyobb hívő, feddhetetlen, állan-
dóan imaházba járó „baptista” volt. Fari-
zeus a farizeusok közül. A legkiválóbb, 
legszorgalmasabb, legállhatatosabb, a 

legtökéletesebb. „Igazság tekintetben 
feddhetetlen voltam.” bizonyára így 
is volt. Ő ezekben bízott. Egészen ad-
dig, amíg nem találkozott Krisztussal, 
egészen a megtéréséig. Akkor azonban 
minden megváltozott. „De amik nekem 
egykor nyereségek voltak, azokat kár-
nak ítéltem Krisztusért.” (7v) Tehát mi-
után találkozott Krisztussal, ezeknek az 
értéke elveszett. Nem úgy, mint a tőzs-
de, mely elveszítheti értékét. Annak az 
értéke, amiben dicsekedett, továbbra 
is ugyanúgy megvolt. De a Krisztussal 
való találkozás után kárnak ítélte, amik 
egykor értékesek voltak neki. Azoknál 
jóval nagyobb értéket talált: Krisztus 
ismeretének gazdagságát, amiért min-
dent kárba veszni hagyott. Megváltozott 
az értéke a dolgoknak. Mindent, ami 
Krisztus elé tolakodott, szemétnek és 
kárnak ítélt. 

A legtöbben találkoztunk már Krisz-
tussal. Mi az, amit szemétnek és kárnak, 
akadálynak ítéltél a korábbi életedben? 
Remélem volt ilyen. Talán még van is, 
ha megérjük a holnapot, akkor is lesz. 
Kárnak ítélni, az igazi, krisztusi sorren-
det felépíteni, azt megtartani - ez egy 
élet-hosszig tartó feladat, fiatalnak idős-
nek egyaránt. A Krisztus ismeretének 
értéke és gazdagsága mellett eltörpültek 
emezek. Érdemes mindent kárba veszni 
hagyni, hogy Krisztust megnyerjük és 
megismerjük!

NiNCs saJát igazságOM
A megtérése után ismerte fel Pál, hogy 

az Isten előtt egyetlen módon állhat meg: 
a Krisztusba vetett hit alapján (9v). Csak 
Krisztus miatt tulajdonít Isten nekünk 
igazságot, vagy bocsátja meg bűneinket. 
Itt és más levelében is kifejti Pál, hogy 
semmi más nem számít. "Nincs saját 
igazságom a törvényből, hanem a Krisz-
tusban való hit által van igazságom..." 
Ó milyen balgatagok vagyunk, amikor 
magunkban, vagy értékeinkben bízunk. 
Kizárólag a hit alapján nyilvánít minket 
Isten elfogadhatónak, és igaznak. 

S azután, hogyan tovább? Pál egyér-
telműen szól arról, hogy még nem érte el 
a célt; jobb, ha mi se érezzük úgy, hogy 
mi már ott vagyunk. 

CÉlEgyENEst a 
JutalOMÉrt

„Nem mintha már elértem volna, vagy 
már tökéletes lennék, hanem igyekszem, 
hogy megragadjam, mert engem is meg-
ragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én 
magamról nem gondolom, hogy már 
elértem volna, de egyet cselekszem: 
azokat, amelyek mögöttem vannak, el-

ÉrtEsÍtÉs
Füredi Kamilla misszionáriust haza-

hívta a misszió Ura. Haláláról és teme-
téséről az előző számokban olvashattak 
kedves olvasóink. 

Most arról tájékoztatjuk gyüleke-
zeteink testvériségét és azokat, akik 
anyagiakkal is támogatták őt és misszió 
munkáját, hogy a szövetségünk által 
vezetett, munkája támogatására létreho-
zott számlát megszüntetjük. A számlán 
maradt összeget az általa végzett Sierra 
Leone-i munka folytatására fordítjuk, 
vagyis a Baptista Teológiai Szeminári-
um, a Mozgó Bibliaiskola, valamint a 
Makeni városban lévő gyülekezeténél 
általa indított általános iskola munká-
jára.

Szövetségünk elnöksége mindezt Fü-
redi testvérnő korábbi, személyes tájé-
koztatásait figyelembe véve, és a Sierra 
Leone-i Baptista Szövetség vezetőivel 
egyeztetve végzi.

Herjeczki Géza alelnök, 
a Missziós és Jótékonysági bizottság 

vezetője
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2016. november

áHÍtat
rültek. Nem ismerték az ottani nyelvet, 
felfogásokat és szokásokat. Mindez sa-
ját hibájukon kívül történt. Igaz, népük 
elfordult az egyedül élő, igaz és valós 
Istentől. Számtalan, idején jött isteni 
figyelmeztetést semmibe vettek. Csökö-
nyösen haladtak az istentelenség vonzó 
útján előre! Meg is lett a nemkívánatos 
eredménye. Ez leginkább a fiatal nem-
zedékre hatott! Új, kemény és végelát-
hatatlan kihívással kellett szembe néz-
niük! Fergeteges, sorsdöntő szellemi 
harcban találták magukat. Még az is fo-
kozta kísértéseiket, hogy előkelő vezetői 
családokból származtak, egészségesek 
és jó megjelenésűek, értelmesek, gyors 
felfogásúak, fogékonyak voltak minden 
bölcsességre, ismeretre és tudományra. 
Ezért három éves tanulmányra fogták 
őket. Közben el kellett volna merülniük 
az Istent nem ismerők élvhajhász életstí-
lusában. be kellett volna olvadniuk az 
akkori világelsők társadalmába. Ennek 
érdekében nevüket is megváltoztatták, 
hadd felejtsék származásukat, addigi ne-
veltetésüket, minden meggyőződésüket. 
Temessék el múltjukat, fogadjanak el új 
erkölcs és értékrendet! Hűséges admi-
nisztratív vezetőknek szánták őket! Rá-
adásul, senki sem kérdezte őket, hogy 
mit szólnak mindehhez! De nem voltak 
egyedül! 

Dániel azonban elhatározta, hogy 
nem szennyezi be magát! A többi júde-
ai ifjú is társult hozzá. bár a tananyagot 
kiválóan elsajátították, nem mondtak le 
az Istennek félretett életről. Ezt lázadás-
mentesen oldották meg. Joggal feltéte-
lezhetjük, hogy az otthonról hozott szel-
lemi örökségnek komoly szerepe volt 
ebben! Tökéletesen bizonyított Isten és 
ők is a próbaidő alatt, és utána is!

Válaszul, Isten megadta ennek a négy 
ifjúnak, hogy utolérhetetlen eredménye-
ket mutassanak fel a nyelvi, az irodalmi, 
a közigazgatási, az állami törvényisme-
retekben, valamint a bölcs gondolko-
dásban is. Ezen kívül Dániel beláthatott 
Isten titkaiba is.

Valóban, minden időben és körül-
ményben az Isten őszinte tisztelete ha-
talmas előnyt jelent! bölccsé tesz az élet 
minden területén! Ezt beszédünk, visel-
kedésünk, és a rólunk alkotott benyomá-
sok is alátámasztják!

Minden Istenben hívő diák, tanuló, 
tanár, szülő számíthat az iskolai élettel 
kapcsolatos szellemi harcok fellángolá-
sára, de még inkább az élő Isten hűsé-
gére és szabadítására is. Hadd dicsérje 
Őt egész életük és sorsuk! Imádkozzunk 
rendszeresen ezért, bátorítsuk és szeres-
sük őket!
                    Vass Gergely, Kelowna

„Ha hálaáldozatot áldoztok az Úrnak, 
úgy áldozzátok, hogy ő kedvesen fogad-
ja tőletek.” (3Móz 22,29)

A Stanford-egyetem nemrég elhunyt 
professzora, René Girard 1972-ben 
megjelent könyvében (Az erőszak és a 
szakrális) “méregtelenítésnek” nevezi a 
biblia válaszát az emberiséget leginkább 
és általánosan jellemző erőszakosság-
ra. A pogány vallások egy-egy csoport 
mimetikus vágyakozását jelenítik meg 
az áldozataikkal, ami nem más, mint 
rituálisan kontrollált erőszak, de az újra 
jelentkező bűnbak-mechanizmusokat 
orvosolni képtelenek. A Szentírás nem 
csak leleplezi a vallásosságnak ezt a hi-
ányosságát, de Jézus Krisztus személyé-
ben és tanításában egy új utat is mutat 
a békétlenségből és az erőszakosságból 
való szabadságra. Az ószövetségi Szent-
írásban található részletes előírások a 
különböző áldozatok bemutatásának 
módjáról már arra készítették elő a hí-
vőt, hogy ne másokat utánozva, hanem 
önmagára ügyelve járjon el. A szentség 
egyéni vágy és cél lett. Az élő Istenhez 
áldozatával közeledő ember más úton 
érkezik tehát, mint a félelmeit, vagy 
haragját az áldozatán kitöltő pogány. 
Az önmagát mindnyájunkért önként 
feláldozó Jézus Krisztusa szelídsége és 
szentsége pedig tökéletes áldozat, ami-
ben maga Isten orvosolja az emberiség 
bűnét, és utat nyit legjobb vágyaink be-
teljesülésére.

Az idézett igeversben „hálaáldozat-
ról” (todah) olvasunk - immár harmad-
szorra ebben a könyvben (3Móz 7:12-15; 
19:5-8) -, amivel, természetesen, nem 
ártó hajlamára, vagy tettére keres meg-
oldást Istenénél a hívő, hanem az örömét 
és a köszönetét fejezné ki valami áldás 
megtapasztalásáért. Később, a Máso-
dik Templom zsidósága már sokkal 
gazdagabb liturgiát követve, például a 
107. zsoltárt is idézve mutatott be há-
laáldozatot. Itt a vallásos kifejezésmód 
még prózaian egyszerű, ugyanakkor 
lényegretörő.

Először is arra nevel, hogy az öröm és 
a hálaérzet kifejezésével Isten előtt is je-
lenjen meg a hívő, mégpedig méltó mó-
don. Meggondoltan. Engedelmes hittel. 
Izráel fiai a megszólítottak, tehát a hívő 
közösség közös élménye is a hálaáldo-
zás. A következő versben az áldozat ét-
kezésre fennmaradt részéről is szó van, 
aminek az elfogyasztása a kiemelkedő 
nap örömei közé tartozik. Nagyon jó do-
log Istennek kedves módon fejezni ki a 
hálánkat!

Mert, és harmadjára, az „úgy áldozzá-
tok, hogy…” az áldozat bemutatásának 
a céljára irányítja a figyelmet: „hogy 
kedvesen fogadja tőletek” – olvassuk 
az új protestáns fordításban. Nézzük, 
milyen olvasata van ennek a versnek 
más fordításokban! „Úgy áldozzatok, 
hogy kedvesen fogadtassatok” (Ká-
roli). „Kedvességtekre áldozzatok” 
(Kecskeméthy). „Úgy végezzétek, hogy 
kedves legyen” (katolikus). Vagyis, az 
áldozat értékét Isten az áldozóban fedezi 
fel; mi lehetünk az örömére. Később, a 
prófétáknak gyakran lett dolguk hangot 
adni Isten nemtetszésének: „Gyűlölöm, 
megvetem ünnepeiteket, ünnepségeite-
ket ki nem állhatom!” – olvassuk Ámósz 
próféta könyvében is (5:21), mert az 
áldozók múló drágaságaik és az ünne-
pélyesség mögött próbáltak megbújni a 
megtéretlenségükkel.

Dávid énekeiben a hálás szívű hívő 
lelki állapotán gyönyörködünk mi is: 
“Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, 
úgy járom körül oltárodat, Uram, han-
gos hálaéneket zengve, felsorolva sok 
csodatettedet” (zsolt 26:6-7). Ászáfé 
az áldozat céljára és a hálás szívű hí-
vők között megtapasztalható áldásokra 
mutat: „Aki hálaadással áldozik, az di-
csőít engem, és aki ilyen úton jár, annak 
mutatom meg Isten szabadítását” (zsolt 
50:23). Az Istennek kedves hálaáldo-
zat hiteles prédikáció is az Úrról (zsolt 
116:17). A samáriai leprás, akit tizedma-
gával meggyógyított az Úr, pontosan ezt 
tette. “Amikor látta, hogy meggyógyult, 
visszatért, és fennhangon dicsőítette 
Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és 
hálát adott neki…” (Luk 17:15-16). Visz-
szatért, hogy dicsőítse Istent.  És így, Jé-
zustól hallhatta: „Kelj fel, menj el, hited 
megtartott téged.”

- Törekszünk-e arra, hogy hálaáldoza-
tunk kedves legyen az Úrnak?

                                Novák József

szEllEMi HarCOK  
isKOláN bElÜl És KÍvÜl
Tegnap este olyan filmet néztünk meg 

lányunkkal, ami határozottan az evo-
lúció tanát terjesztette. Pedig humoros 
és vonzó mesefilmnek tűnt. Ráadásul a 
hangerője is kifogástalan volt. Így jutot-
tak eszembe az iskolaévet kezdő gyer-
mekeink és fiataljaink.

Lelki szemem előtt feltűnt Dániel és 
három társa, akik foglyokként kerültek 
babilóniába. Már fiatalon erőszakkal 
szakították ki őket családi és felekezeti 
körükből. Idegen kultúrába és helyre ke-
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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)

2016. november 5. oldal

bennünket, és visszakerülünk abba a 
közegbe, amelyre rendeltettünk, akkor 
van értelme és célja életünknek. A „szá-
razra” kivetve viszont csak kínlódunk, 
és hiába keressük a megoldást életünk 
problémáira.     Williams Alexanderné

Jelentkezés a Dél Keresztje alól
Újból jelentkezünk a déli féltekéről, 

a Dél Keresztje csillagkép alól. Szeret-
nénk csillagokként fényleni e sötét vi-
lágban (Fil 2,15), és továbbra is a Krisz-
tus keresztje alatt élni életünket. Jézus 
Krisztusról szeretnénk bizonyságot 
tenni, hogy még sokan megismerhessék 
Őt az itt élő magyarok közül, és elfo-
gadhassák Őt Megváltójuknak és életük 
Urának.

beszámolóink segítségével gyüle-
kezeti életünk fontosabb eseményeibe 
szeretnénk betekintést nyújtani kedves 
olvasóinknak. Legutóbbi jelentkezé-
sünk óta sokminden történt gyülekeze-
tünkben, a megszokott gyülekezeti ösz-
szejövetelektől az örömteli és felemelő 
istentiszteleti alkalmakig, ám most egy 
szomorú eseményről kell tudósítsuk ol-
vasóinkat. 

A gyülekezet legidősebb  
tagjának temetése

Szomorú szívvel, de a mindenható 
Isten akaratában megnyugodva vettük 
tudomásul, hogy Papp ida testvérnőt az 
Úr 2016. március 29-én elszólította e föl-
di létből. Testvérnőnk 91 éves korában, 
türelemmel viselt betegségből költözött 
el az örökkévaló hazába. A temetési is-
tentisztelet április 4-én volt megtartva a 
Springvale-i Botanikus temető Wilson 
kápolnájában. A jelenlevő családtagok, 
rokonok, ismerősök és gyülekezeti ta-
gok számára Horváth Ferenc lelkipász-
tor hirdette a vigasztalás igéit, a kápol-
nában és a nyitott sírnál egyaránt. Isten 
igéje a mennyei honra és a mennyei 
polgárjogra irányította figyelmünket. A 
gyülekezet énekkara alkalmi énekekkel 
szolgált.

Papp Ida testvérnő életrajza
Papp Ida 1924. július 4-én született 

Erdélyben, a bihar megyei Tóti község-
ben. Szülei, Sólyom József és Lídia, első 
világháborús özvegyekként házasod-
tak össze és mindkettőjüknek már volt 
gyermekük az előző házasságukból, 
összesen három lány és egy fiú: Erzsi-
ke, Irma, Magdus, és Imre. A szülőknek 
még három leánygyermekük született: 
Etus, Róza, és utolsó gyermekként Ida, 
aki nemcsak a legfiatalabb volt a család-

Nyár vÉgi DráMa
1998 nyara Dél-Angliában szokatla-

nul esős és viharos volt. Kora ősszel a 
szél egy holland vitorláshajót sodort fel a 
partra Newhaven kikötőváros közelében. 
Félő volt, hogy a nagy tenger hullámai 
összetörik a mintegy 80 méter hosszú ha-
jót. A vitorlás megmentésére az kecseg-
tetett némi reménnyel, ha kihasználva a 
legmagasabb őszi dagályt, visszaúsztat-
ják a vízre. Az őszi napéjegyenlőséghez 
legközelebb eső telihold ugyanis jelentős 
hatással van az árapály váltakozására, il-
letve a dagály magasságára.

Nagy markológépekkel próbálták meg 
kiásni a hajó alól valamennyire a kavi-
csot, de hát ez lassú és aprólékos mun-
ka volt. Daruról nemigen lehetett szó, 
mert ha megemelik, széteshetett volna 
az egész! Visszavontatni vagy tolni sem 
lehetett volna azon a kavicsos terepen. 
Így hát maradt a víz emelő ereje. 

Mi is lementünk megnézni, mi lesz. 
Nem voltunk egyedül – jókora tömeg 
gyűlt össze, mert mindenkit érdekelt, 
mi lesz a vitorlás sorsa. A dagály kora 
délután, fél három körül volt a legmaga-
sabb. Sokáig nem történt semmi, pedig 
már ott volt az idő, a dagály már elérte 
tetőpontját. Még mindig buzgón ásták a 
kavicsot, és egy másik hajóról megpró-
bálták visszavontatni a vízbe, de csak 
úgy szép óvatosan, hogy meg ne rongá-
lódjon a vitorlás oldala, amelyre persze 
a teljes súlya ránehezedett. Máskor akár 
ötvenen is tartózkodhattak a hajón, most 
csak ketten voltak rajta, hogy ott legye-
nek majd a műszerek mellett, ha sikerül 
visszaúsztatni. Aztán úgy láttuk, hogy 
a közel nyolcvan méter hosszú vitorlás 
egyszer-kétszer mintha megmoccant 
volna, de ezt csak az árbóc csúcsának 
rezdüléséből lehetett észrevenni. Már 
majdnem feladtuk a reményt, amikor 
egyszer csak láttuk, hogy kissé meg-
remegett a hajótest, majd ahogy a víz 
elkapta, az egész hajó fölegyenesedett, 
függőleges helyzetbe került és méltó-
ságteljesen elúszott, mint egy hatalmas 
hattyú! A vízen persze már játszi köny-
nyedséggel lehetett irányítani. De víz 
nélkül? Mennyire tehetetlen is az ember, 
minden találékonyságával és legmoder-
nebb eszközeivel!

Így vagyunk mi is, ha rossz helyre 
tévedtünk. Ám ha Isten Lelke „elkap” 

ban, hanem a 
leghosszabb 
kort érte 
meg.

Ida 16 
éves korában 
tért meg és 
merítkezet t 
be 1940-
ben, és lett a 
tóti baptista 
g y ü lekezet 
tagja. 1946-
ban, 22 éves 
korában férjhez ment Papp Gáborhoz 
és Isten három gyermekkel áldotta meg 
őket: Karcsival, Idával, és Irénkével. 
Házasságukat azonban férje korai halála 
szakította meg 1969 végén, amikor Isten 
magához hívta 49 éves korában, rövid 
szenvedés után. Ida testvérnő csak 45 
éves volt, amikor özvegy lett, ám azóta 
nem ment újra férjhez, így élete végéig 
hűséges maradt férjéhez.

Miután a gyermekek felnőttek és el-
költöztek otthonról, még néhány évet 
egyedül lakott szülőfalujában, Tótiban, 
majd 1983-ban beköltözött Nagyvárad-
ra, ahol a nagyváradi 1-es számú bap-
tista gyülekezet tagja lett. Karcsi fiával 
és családjával lakott együtt, amíg ők 
elhagyták az országot 1987-ben. Azt 
követően Irénke lányával és családjával 
is lakott, előbb Nagyváradon, majd ké-
sőbb Magyarországon, Gödöllőn 1994 
és 1998 között. Melbourne-be 1998-ban 
települt ki véglegesen Irénke lányával 
és családjával együtt. Élete utolsó éve-
inek nagyrésze alatt Karcsi fiával és 
Ibolya menyével lakott, amíg kórházba 
került 2014. június elsején. Három hó-
napos kórházi kezelés után az Outlook 
Gardens keresztyén otthonba költözött, 
ahol szeretettel gondozták a nővérek.

Egészsége rosszabbra fordult miután 
idén januárban elesett és eltörte a bal lá-
bát. Azóta nem bírt kiszállni az ágyból 
és a szervezete egyre jobban legyengült. 
Másfél héttel halála előtt ismét kórházba 
került, ám azt követően egészségi álla-
pota már nem javult fel. Visszavitték az 
otthonba, ahol utolsó napjait csendben 
és nyugodtan töltötte, és békésen, alvás 
közben adta vissza lelkét a Teremtőnek, 
március 29-én.

Papp Ida testvérnő a Melbourne-i ma-
gyar baptista gyülekezet hűséges tagja 
volt. Ameddig egészsége engedte, hű-
ségesen látogatta a gyülekezeti alkal-
makat, jól érezte magát a testvéri kö-
zösségben. Családja és rokonai mellett 
a Melbourne-i magyar baptista gyüle-
kezet testvérisége is gyászolja. Testvér-
nőnk emlékét szívünkben megőrizzük.

          Horváth Ferenc, lelkipásztor

MElbOurNE
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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 2016. november

szövetség is oroszlánrészt vállalt a tá-
bor levezetésében, ami nagymértékben 
megkönnyítette a helyi vezetők munká-
ját. A tanítások mellett maradt idő für-
désre, jetskízésre, lovaglásra, focizásra, 
röplabdázásra, kézimunkázásra és más 
közösségi játékokra (bújócska, zászló-
rablás stb.). A táborzáró alkalom szom-
bat este volt, aminek keretében a gyer-
mekek/fiatalok bemutathatták a szülők 
előtt mindazt, amit a hét folyamán el-
sajátítottak. A vasárnap délutáni elválás 
nehéz volt, de reményünk az, hogy jövő-
re Isten segítségével újra találkozhatunk 
a RÁMA TÁbORbAN!

Július 10-én egy újabb emlékezetes 
eseményre került sor gyülekezetünk 
életében. Kuti János és Mária testvé-
reinkkel ünnepeltük együtt házasságuk 

60. évfordulóját. A gyémántmenyegzői 
istentisztelet keretében Püsök Dániel 
lelkipásztor köszöntötte az “ifjú” párt és 
köszönte meg a jelenlevők nevében a kö-
vetni való példát, amit a Kuti házaspár 
az utódokra hagyott. Ugyancsak Püsök 
testvér imádkozott a Kuti házaspárért, 
kérve Isten áldását életük hátra maradt 
idejére. Az Istentisztelet után közös ebéd 
keretében folytattuk az ünneplést, ami-
hez a tortát a Kuti család biztosította. 

Július 22-én ismét ünnepeltünk. Ez-
úttal a Szegedi Sebastián és Szabó Vik-
tória házasságkötésére gyűltünk össze. 
Örömmel szemléltük, hogy két fiatal, aki 
a gyülekezetben ismerte és szerette meg 
egymást, örök hűséget fogadott egymás-
nak Isten és emberek előtt. A menyegzői 
istentisztelet keretében Püsök Dániel 
testvér az 1Kor 13,13 alapján bátorítot-
ta az ifjú párt a bibliai alapokra épülő 
házasságra. Ugyancsak Püsök testvér 
végezte el a házasságkötési szertartást. 
Kívánjuk Isten gazdag áldását az ifjú 
Szegedi házaspár életére!

A sok ünneplés mellett az imaházunk 
építésén is folyamatosan fáradoztunk a 
nyár folyamán. A fizetett szakmunkások 
mellett, szinte minden szombaton, de 
hét közben is, gyülekezetünk testvérisé-
ge igyekezett kivenni részét a munkából. 
Ennek köszönhetően szépen haladtunk, 
de mivel rengeteg munka van még hátra, 
kérjük a testvéreket, imádkozzanak ér-
tünk, hogy ne fogyjon el az erőnk. Akit 
pedig Isten arra indít, hogy jöjjön el és 
segítsen nekünk, vagy anyagilag támo-
gassa építkezésünket, bátorítjuk, hogy 
ne legyen engedetlen a mennyei indítta-
tásnak. 

                             Püsök Dániel

torontói pillanatképek
Isten kegyelméből, egy áldásokban és 

eseményekben gazdag nyarat hagytunk 
magunk mögött. 

Az év legnagyobb eseménye a szö-
vetségi konvenció volt július 1-3 között. 
Gyülekezetünk testvérisége példásan 
helyt állt és szeretettel szolgált a közel 
300 személyt számláló vendégsereg felé. 
A sok áldott istentisztelet között, gyü-
lekezetünk szemszögéből a vasárnap 
délelőtti a legemlékezetesebb, ugyan-
is ennek keretében két fiatal, Szegedi 
Sebastián és Demeter Benjámin hitüket 

megvallva alámerítkezett a Couchiching 
tó vizében. Alkalmi igehirdetéssel Dr. 
Herjeczki Géza, detroiti lelkipásztor 
szolgált, az alámerítés aktusát pedig 
Püsök Dániel, helyi lelkipásztor végez-
te. Az új tagokért mondott kézrátételes 
imádságra a délutáni istentisztelet kere-
tében került sor. Isten áldását kívánjuk 
az új tagok életére!

Közvetlenül a nyári konvenció után 
kezdődött a gyermek és ifi tábor Rámá-
ban. 89 gyermek/fiatal jött el, de az őket 
elkísérő szülőkkel és tanítókkal, illetve a 
tábori munkásokkal együtt közel 110-en 
voltunk. Öröm volt látni, hogy ebben az 
évben is a tanítók komolyan felkészültek 
és Istentől kapott megbízásként vették a 
gyermekek felé végzett szolgálatukat. 
A konyhai személyzet is mindent meg-
tett azért, hogy finomabbnál finomabb 
ételekkel varázsoljanak mosolyt a jövő 
nemzedék arcára. Ebben az évben az ifi 

tOrONtÓ

A gyémántmenyegzős Kúti házaspár

Az ifjú pár: Szegedi Sebastián és  
Szabó Viktória

DEtrOit
Detroiti nyár

Esőben ugyan szegényes, de áldások-
ban és rendhagyó gyülekezeti alkal-
makban gazdag nyárra tekinthet vissza 
a detroiti gyülekezet. A hagyományos 
Memorial Day-i piknik és a rámai köz-
gyűlés/táborozás után (amin a gyüle-
kezet illetve a gyerekek, fiatalok nagy 
része jelen volt), Fűr Annamáriát indí-
totta a közösség szeretettel a nagybe-
tűs életbe (pontosabban egyelőre csak 
az egyetemista életbe) egy „graduálási 
party” keretében. A Fűr család ven-
déglátását élvezte a gyülekezet július 
16-án, szombaton délután, majd a meg-
maradt (megsokasodott?) ételmennyi-
ségre való tekintettel, másnap, vasárnap 
délben is. A gyülekezet család-jellegét 
hangsúlyozta az a mozzanat, amikor 
előkerült az Annamária születése előtti 
baby-shower programja, s Mikó Ildikó, a 
shower hajdani szervezője felolvasott a 
rég elhangzott vidám, reménykedő ver-
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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)

2016. november 7. oldal

gyobb része, a közöttünk rokoni látoga-
táson levő Gevált családdal együtt. (Re-
méljük, hogy bár először jártak itt, nem 
utoljára!)

Gyönyörű és nagy állam a mienk: a 
Nagy Tavak felbecsülhetetlen kincset 
jelentenek, a méreteit tekintve pedig ak-
kora az állam, hogy míg otthon nyár volt 
induláskor, addig az Upper Peninsula-n 
hűvös/esős őszelő fogadott. Ez persze 
nem szegte kedvünket: pénteken átha-
józtunk az gépjárművek zajától és füst-
jétől mentes Mackinac szigetre, ahol 
a gyerekek/fiatalok körülbiciklizték a 

szigetet, a kevésbé bevállaló-
sak pedig a lovasszekér-túra 
kényelméből ismerkedtek a szi-
get történelmével, legendáival, 
az őslakosok hiedelmeivel, ne-
vezetes épületeivel, jelenével. 
Másnap, a reggeli áhítat után, a 
félszigeten levő Pictured Rocks 
(Festett Kövek) csodáihoz ha-
józtunk ki. Legnagyobb, legmé-
lyebb és leghidegebb tavunk, a 
Lake Superior sziklás partjait 
gyönyörűen sokszínűre festették a kö-
vezetből kibomló ásványi anyagok, a 
víz és szél pedig különleges formáció-
kat, „szobrokat” képeztek a sziklafal-
ból. Szemet-szívet gyönyörködtető és a 
Teremtő iránti hálára ösztönző látvány 
élvezői lehettünk. Az esti tábortűz mel-
letti éneklés, és a reggeli áhítat után egy 
emberi alkotást csodáltunk meg vasár-
nap: a zsiliprendszert, ami összeköti a 
Huron és a Lake Superior tavakat, Sault 

Saint Marie-nál. Órákon át figyeltük 
gyerekek, felnőttek, nagy érdeklődéssel, 
ahogyan egyszerű, de frappáns megol-
dással „csúsztatják” át csatornákon az 

óceánjárókat, ott, ahol természetes úton 
lehetetlen lenne az átjárás a tavak szint-
különbsége miatt.

A csoport fele hétfőn indult csak haza, 
útba ejtve a Michigan tó nyugati partján 
Charlevoix-t, ahol, a gyerekek nagy örö-
mére, végre lehetett tóban is lubickolni, 
nem csak a szállodai medencében. A jó 
hangulatú, közösség építő kirándulás 
szervezéséből oroszlánrészt vállalt Fűr 

Béla gyülekezetvezetőnk, így 
nem éreztük olyan erősen lelki-
pásztoraink hiányát, de azért re-
méljük, hogy a következő kirán-
dulásunkon ők is velünk lesznek 
majd.

Szép nyarunk volt. 
Az új lendülettel induló vasár-

napi iskolák pedig már az ősz 
kezdetét jelzik. Szeptember ele-
jén Herjeczki testvér előre hívta a 

gyermekekkel együtt tanítóikat is (Mikó 
Ildikó, Kovács Irén, Kerekes Irénke és 
Erdőközi Krisztina), s imádkoztunk ér-
tük. Hisszük, hogy a gyermekek közötti 
munka nem hiábavaló! 

Várjuk, s hálás szívvel fogadjuk az 
őszi áldásokat, aminek reményeink sze-
rint része lesz a Huli házaspár (meghí-
vott lelkipásztorunk és felesége) érkezé-
se is.

                          Kerekes Irénke

sekből, prózából, amolyan nosztalgia-
utazásra indítva ezzel a jelenlevőket. Az 
egyéni élet mérföldköveinél figyelünk 
fel igazán a gyülekezetnek a gyermekek 

életében betöltött szerepére: már a meg-
születendő gyermeket Isten oltalmába 
ajánlja a „nagy család”, majd örömmel 
és szeretettel babusgatja kisbabaként, 
figyeli fejlődését, figyelmezteti, óvja, 
tanítgatja, gratulál a sikereihez, jó dön-
téseihez és legfőképp nem szűnik meg 
imádkozni érte. Annamária majdnem 
két évtizeden át élvezhette „tágabb csa-
ládja” szeretetét, és ki is fejezte háláját 
ezért a gyülekezet felé. 

Annak ellenére, hogy „két szék kö-
zött a pad alá” kerültünk július máso-
dik, valamint augusztus első felében, 
amikor lelkipásztorunknak Magyaror-
szágra kellett utaznia (Füredi Kamilla 
misszionárius temetésére), a meghívott 
lelkipásztorunk pedig még nem érkezett 
meg, eseménydús volt a nyár második 
fele is.

Július 31-én “közeli” szomszédaink, 
a clevelandiak látogattak el hozzánk, 
az épp ott nyaraló unokákkal kibővült 
gyülekezeti csoporttal. Az igei üzenetet 
Kulcsár Sándor clevelandi lelkipásztor 
adta át a gyülekezetnek úgy a délelőtti, 
mint a délutáni összejövetelen, s míg a 
délelőtti összejövetel keretében a két 
gyülekezet énekkara közösen szolgált, 
addig a délutánin a fiatalok szervezték 
meg a helybeliekkel a közös éneklést. Jó 
volt hallani, hogy „egységben az erő”, 
de egységben a lelkesedés, lelkesítés 
is. A versekkel, bizonyságtevésekkel, 
énekszólóval gazdagított istentiszteletek 
között jutott idő beszélgetésre is a közö-
sen elfogyasztott ebéd során. Köszönjük 
a clevelandi gyülekezetnek a látogatást, 
és örömmel nézünk elébe a követke-
ző közös istentiszteleti alkalmaknak, a 
testvéri/szomszédi találkozásnak!

Augusztus második hétvégéjét észak 
Michigan-ben töltötte a gyülekezet na-

      Csoportkép Fűr Annamária graduálási partyján                        Clevelandiak és detroitiak az imaház bejárata előtt
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2016. november

people's minds before I ask. be patient 
with me as I learn to share my faith with 
others. Amen

                         by Dan R. Dick

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).

aNNOuNCEMENt

The Lord of Mission called home our 
beloved Sister, Rev. Kamilla Furedi.  
You have been informed about her death 
and the funeral service in a previous 
issue. 

It is our duty now, to notify the 
membership of our churches and those 
supporting her ministry in the past that 
her account will be closed. We are in 
the process of forwarding all remaining 
funds for the continuation of her ministry 
in Sierra Leone, namely, to the Baptist 
Theological Seminary, the Traveling 
Bible School, and to the Elementary 
School founded by Kamilla’s church in 
the City of Makeni.  

These transaction will be carried out - 
in accordance with her expressed wishes 
- by the Presidium of the Hungarian 
baptist Convention of North America in 
co-operation with the leaders of the Si-
erra Leone baptist Association.

Rev. Dr. Geza Herjeczki Chair, 
Mission and Benevolence Committee

Our strONgHOlDs
by Max Lucado 

Does a stronghold have a 
strong hold on you? Do you feel nothing 
but despair? Do you think thoughts of 
defeat? A stronghold is a false premise 
that denies God’s promise. 2 Corinthians 
10:5 says “it sets itself up against the 
knowledge of God.” It attempts to 
magnify the problem and minimize 
God’s ability to solve it.

God could never forgive me-- That’s 
the stronghold of guilt.

Bad things always happen to 
me-- That’s the stronghold of self-pity.

I have to be in charge– The stronghold 
of pride.

I don’t deserve to be loved– The 
stronghold of rejection.

Most Christians don’t recognize 
strongholds. but we don’t have to be 
among them. Our weapons are from 
God and have divine power to demolish 
strongholds. Isn’t that what you 
want? Keep God at center stage. Turn 
off the computer and open the bible 
more! And turn to God for help.

                          From Glory Days

FONtOs száMOK a  
bibliábaN - Egy

1. Jézus pedig felele néki: Minden pa-
rancsolatok között az első: Halljad Izráel: 
Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

2. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, 
aki mindeneknek felette van és mindenek 
által és mindnyájatokban munkálkodik. 

3. Mindazáltal nekünk egy Istenünk 
van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is 
ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, 
aki által van a mindenség, mi is ő általa. 

4. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is 
Isten és emberek között, az ember Krisztus 
Jézus. 

5. Én és az Atya egy vagyunk. 
6. Azonképen sokan egy test vagyunk a 

Krisztusban, egyenként pedig egymásnak 
tagjai vagyunk. 

7. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk 
sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből 
részesedünk. 

8. Mert egyetlenegy áldozatával örökre 
tökéletesekké tette a megszentelteket. 

9. Mert ahogyan az egy ember engedet-
lensége által sokan lettek bűnösökké, úgy 
az egynek engedelmessége által is sokan 
lettek igazakká. 

10. A gazdagnak igen sok juha és mar-
hája volt. A szegénynek nem volt egyebe, 
csak egy báránykája, azt is pénzen vette. 

11. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem 
akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek 
közül.

12. Ezenképen, mondom néktek, örven-
dezés van az Isten angyalainak színe előtt 
egy bűnös ember megtérésén. 

WisDOM FrOM tHE PsalMs
"I was glad when they said unto me, 

Let us go into the house of the Lord."  
Psalm 122:1

Mike and Jerry were neighbors for 
about five months when one day Jerry 
asked Mike to play golf with him on 
a bright, beautiful Sunday morning. 
Mike graciously declined, asking for 
a raincheck. Jerry invited Mike on a 
couple more Sundays, but Mike always 
refused. Jerry asked him why, and Mike 
told him that he went to church. After 
that, Jerry didn't ask again, on Sunday 
or any other day of the week. Mike 
finally asked Jerry why, and he replied, 
"I asked you to go with me three times to 
do something that was really important 
to me, but you never once asked me to go 
to church with you."

 Mike never thought that Jerry might 
like to go to church. Too often we shy 
away from asking people because we 
don't want to seem pushy. but the Lord 
asks that we work diligently to bring 
people to Him. Often people do not 
go to church simply because they feel 
awkward and have never been asked. 
Share your faith. Ask someone to church 
with you. You never know what might 
happen.

 
Prayer: Open my eyes to the needs 

of others. Help me to not think I know 

bible skepticism doubles in  
three years, survey finds

The number of Americans skeptical of 
the bible has doubled over the past three 
years, a new survey reveals.

The State of the bible poll discovered 
that those who believe that the bible is 
"just another book of teachings written 
by men that contains stories and advice" 
doubled from 10 to 20 percent since 2011. 
The survey, which was conducted by 
the barna Group, found that one in five 

Americans read the bible at least four 
times week — equal to the percentage 
of those who are skeptical of it.

Although the bible obviously remains 
a "highly valued, influential force" in 
America, as the Christian Post says, it's 
also certainly a polarizing document 
with millennials. Forty percent of those 
aged 18 to 29 admitted to never having 
read it because they were "busy," and 30 
percent think the bible isn't influential 
enough in society (versus 50 percent of 
adults).

The percentage of Americans who are 
engaged with Scripture is equal to the 
percentage who are skeptical — both 
at 19 percent. The latest findings are in 
American bible Society's fourth annual 
State of the bible survey.

The percentage considered "bible-
friendly" dropped from 45 percent 
to 37 percent, while "bible-engaged" 
remained steady. The percentage of 
those considered neutral toward the 
bible, 26 percent in 2014, has remained 
statistically unchanged.  (Internet)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2016. november 9. oldal

Faulkner Terézia hálaadónapi 
leveléből (részletek)

Sok minden történt 1956 óta. Nagyon 
hiszem ezeket az igéket: "nálam nélkül 
semmit sem cselekedhettek" (Jn 15:5), és 
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
engem megerősít" (Fil 4:13) Ezt naponta 
megtapasztalhattam az elmúlt 60 évben. 
Nekem két hazám van, sőt három. Az ige 
szerint az én hazám a Mennyben van. 
Isten kegyelméből megélhettem a 93. 
évemet is. Amíg az Úr engedi, tovább-
ra is szeretnék engedelmesen szolgálni 
Neki. Az erőt naponként Ő adja. Köszö-
nöm az imáitokat, szereteteket! Az Úr 
és a ti szeretetek tart bennem erőt. Nagy 
családom van: vér szerinti, és Krisztus 
vére szerinti. Imám és a szívem legmé-
lyebb vágya, hogy mindazokkal akikkel 
ez évek során leveleztem és tartottam a 
kapcsolatot, találkozhassak a Mennyben.

A legcsodálatosabb ige
"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag 
lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti 
az Ő szegénysége által meggazdagodja-
tok." 1Kor 8:9

l. Jézus gazdag volt. A világban volt 
és a világ általa lett, de a világ nem ismer-
te meg Őt. (Jn 1:10) Övé az egész világ, 
aranya, ezüstje, gyémántja... (zsolt 50)

2. Jézus szegénnyé lett érettünk, 
olyan szegénnyé, hogy mikor itt a földön 
megszületett, Máriának a jászolban kel-
lett készítenie alvóhelyet. Nem volt hely, 
ahová fejét hajthatta volna... 

3. Hogy meggazdagodjunk. Milyen 
gazdagságokról beszél? 

Tiszta szívet ad. bűnné lett érettünk, 
hogy mi megtisztuljunk a benne vetett 
hit által.

Feltámadt a sírból és a Megváltottak 
szívében él.

Elküldte Szent Lelkét, aki vezeti és 
irányítja az életünket, ha figyelünk Rá. 

Általa a mi nevünk is be van írva az 
Élet Könyvébe. 

Egy csodálatos otthont készített ré-
szünkre a Mennyben, melyről ezt olvas-
suk: "Amiket szem nem látott, fül nem 
hallott, és embernek szíve meg se gon-
dolt.” 1Kor 2:9

Ki ne kívánná ezt a gazdagságot? - 
örömet és biztonságot a nagy szegény-
ség, bizonytalanság és sok nyomorúság 
kellős közepette. Vajha sokan megér-
tenék ezt a csodálatos igét, szeretetét, 
hogy Ő szegénnyé lett érettünk, hogy az 
Ő szegénysége által mi meggazdagod-
junk.

Ezt a nagyon fontos üzenetet szeret-
tem volna megosztani veletek ebben a 
körlevelemben. Azért imádkozom, hogy 
mindenki vegye ezt komolyan, és gon-
dolkodjon el ezeken, hogy találkozhas-
sunk az Örökkévalóságban, a Menny-
ben. Szeretettel:  Teri néni

aDy ENDrE MEgtÉrÉsE
 
örök hajlékodba fogadj be uram!
        -Ady Endre utolsó napjai-
Kovácsy Margit diakonissza testvér 

(1890-1984) szívenütő sorokat jegyzett 
föl a csucsai presbiter, az írófejedelem 
Ady Endre haláltusájáról, mint egyike 
annak az imaközösségnek, amely a köl-
tő agóniáját a Megváltó irgalmas szívére 
bízta:

„Dr. Szabó Aladár (akkor a Filadelfia 
Diakonissza Intézet elnöke) mondta el 
nekünk, maga köré gyűjtve a diakonisz-
sza testvéreket:

„Testvéreim, akik tudnak Ady End-
réről, a költőről, kérem, segítsenek érte 
imádkozni! Versei a mi hívő keresztyén 
elvünket sokban botránkoztatják, in-
kább nem értjük „forradalmi” hangját, 
ő most nagy beteg, halálosan beteg. El-
mentem hozzá, bejelentés nélkül, mint 
lelkipásztor mentem. Amikor megtudta, 
hogy ki vagyok, dühösen kiáltotta:

 „Kisöprűzném inkább, mint közelem-
be engedném!” 

Én mégis bementem, kértem, hogy azt 
engedje meg, hogy imádkozzam vele. A 
fal felé fordult, de a Miatyánkot –ajkai 
mozgása elárulta- velem mondta. Hang-
talanul vette a búcsúzásomat, és arra a 
kérésemre, hogy másnap eljöhetek-e 
felületesen bólintott. Másnap már nem 
söprűvel fogadott, harmadnap meg ez-
zel: 

„Már vártam lelki atyám!”
Állapota napról-napra rosszabbodott, 

de a lelke nyiladozott. Ötödik nap, ami-
kor még öntudati világossággal beszélt, 
azt kérdezte: 

„Lehetne-e azt kérni Istentől, hogy 
most, amikor lelkem legmélyéig elfogad-
tam bűnbocsánatát, kegyelmét, végezze 
el Isten, hogy verseimet úgy vegyék az 
emberek, hogy bennük Istent kerestem, 
és Őt akartam dicsőíteni?” 

Ezért imádkoztam vele utolsó, öntu-
datos óráiban is.

Kérem a testvéreket, hogy a nagy köl-
tőért, aki most haláltusáját vívja, most 
velem együtt imádkozzanak.”

Így emlékezem erre az imafeladatra, 
amit elnökünktől a költő halálakor kap-
tunk.”

(Közölte a Sarkadi Habakuk Ifjúsági 
Társaság 2004. évi húsvéti körlevele)

Veressné Ady Annától évekkel ezelőtt 
hallottam Ady megtéréséről, s most az ő 
blogjában éppen rátaláltam. Megosztom 
itt is, talán más is szívesen olvassa. 

Ady Endre versei közül:

AZ ISTEN-KERESŐ LÁRMA
Neved sem értem, Istenem,
De van két árva, nagy szemem
S annyi bolondot látok,
Hogy e sok bolondságból
Nagy ijedelmemben,
Uram, hozzád kiáltok.
Próbáltam sokféle mesét,
De, hajh, egyik se volt elég:
Szívemben, idegimben
Kiabáló, nagy lárma
Téged keres, Fölség,
Isten, a tied minden.

az Úr ÉrKEzÉsE
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De Őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

KöszöNöM, KöszöNöM, 
KöszöNöM
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden,
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sírást,
Köszönöm törtszívű édesanyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért  
   néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem.
Könnyebb a lelkem, hogy most látván 
    vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm,
S hogy te leszel a halál, köszönöm.



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)

10. oldal 2016. november

Ifjú koromban én még a régi Károlin 
nevelkedtem. Egybe kapcsolódott el-
mémben ez a szó-összetétel, hogy „jó 
illatú áldozat”. Azóta egyre csak mon-
dogatom magamban: Ha valamit szíve-
sen, készségesen, hálával és örömmel 
ajánlok fel és áldozom oda az Úrnak, az 
bizonyára jó illatú áldozat őelőtte! – Így 
ajánlottam fel már gyermekkoromban 
magamat az Úr Jézusnak. Így enged-
tem a Szentléleknek, amikor gimnazis-
ta koromban a megtérés keresztségével 
is felajánlottam magamat. Tele-szájjal 
énekeltem: „Mindenem az Úrnak adom, 
minden az övé!” – Majd egyszer csak az 
Úr hívó szavát hallottam, aki ezt mond-
ta: „Kit küldjek el, ki megy el követsé-
günkben? Én ezt mondtam: itt vagyok, 
engem küldj” ! 

Érzem, szinte vakmerőség magamat 
oda állítani a harsona-hangú Ésaiás 
mellé, hiszen én csupán egy tihanyi 
dombocska vagyok, akiről visszhang-
ként zengett vissza ez az utánozhatatlan 
nyilatkozat az elhívó, dicsőséges Sere-
gek Ura felé. – De valóban így volt! Oda 
tettem méltatlan életemet a szolgálat ol-
tárára. – Néha ebből az áldozatból csak 
bondorgó füstfelleg kavargott a szentsé-
ges égi Úr felé, de hogyha ő mégis illa-
tosnak találta neki szentelt életemet, ál-
dom, magasztalom őt lehajló és megértő 
szeretetéért!

Nincs jogom és merészségem visz-
szavenni most, idős koromban sem a 
„maradékot”, jóllehet betelt már rajtam 
Mózes sokat emlegetett „jóslata”, a 
„vagy ha feljebb nyolcvan esztendő” /
zsolt 9:10/. Halkul a hangom, meg-meg-
inognak lábaim, remegő kézzel rovom e 
sorokat is, de – kérlek, jó Atyám! – „A 
fának is van reménysége, még ha elvénül 
is a földben gyökere. A víz illatától” – 
Élő Víz! – „kihajt, ágakat hoz, mint a 
csemete”. – Szentlélek, halld meg fohá-
szom: „Támadj fel, északi szél, jöjj elő, 
déli szél, fújj rá kertemre, áradjon illa-
ta!” /Én 4:16/

Nagy élmény megtapasztalnom 
Hóseás költői mondatának valóságát: 
„Harmat leszek Izraelnek… ékes lesz, 
mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon!” 
/Hós 14:6-7/ - Ha néma csendben szuny-
nyadok ágyamban, olykor odakint mint-
ha közelgő lépések nesze hallatszanék. 
Némán mozgatom nyelvem, ajkam, és 
a régi Hit Hangjai utolsó énekét reci-
tálom magamban: „Mi repülünk eléje, 
mikor jön…” – Ezek után már csupán 
három ének található ebben a kivénült 
könyvben: a Himnusz, a Halleluja! és az 
Ámen! Ébredezek, és mintha a Menny-
ország édes illatát szagolná szomorkás, 
vágyakozó szívem. Mondom is, hallga-
tom is mind a hármat…

                        Gerzsenyi Sándor

JEgyzEt

Milyen legyen a jó lelkipásztor?
Avagy: a megfelelni vágyás  

kényszere

Egy számítógépes felmérés szerint a 
tökéletes lelkész pontosan 10 percet pré-
dikál. A bűnt elítéli, de azzal senkinek 
nem okoz fájdalmat. Naponta reggel hat-
tól éjfélig dolgozik, de a telefont hajnali 
ötkor is szívesen felveszi. Ellátja a temp-
lomi teendőket, villanyt szerel, kertész-
kedik, és szépen… takarít. Emellett 26 
éves, de 30 éves lelkipásztori gyakorlat-
tal rendelkezik, nagyon szereti a fiatalo-
kat és minden idejét az idősekkel tölti.

Amikor nemrégiben egy amerikai lel-
késznőről olvastam, eszembe jutottak 
az említett felmérés humoros sorai. Vi-
szont amit Nadia Bolz-Weber evangéli-
kus lelkészről olvastam, egyáltalán nem 
csalt mosolyt az arcomra. Sokkal inkább 
megdöbbenést és megütközést váltott 
ki bennem. Abban, hogy az általa ala-
pított House for all Saints and Sinners 
(Minden szent és bűnös háza) nevű 
gyülekezetbe melegeket, leszbikusokat, 
transzszexuálisokat és alkoholistákat fo-
gad, még semmi kivetnivaló nem lenne, 
hiszen a bűnösöknek van szükségük a 
megtérésre, nem az igazaknak. Abban 
viszont teljesen megakadtam, amikor 
azt olvastam, hogy a lelkésznő saját 
bevallása szerint sosem prédikál arról, 
ahogy az embereknek viselkednie kelle-
ne, hanem csak Jézusról. Úgy véli, azért 
szeretnek hozzá járni a hívők, mert a 
templomajtóban nem kell feladniuk az 
identitásukat, hanem lehetnek egyszerű-
en olyanok, amilyenek.

Az én olvasatomban viszont ez azt je-
lenti, hogy akkor életváltozásra, vagyis 
megtérésre sincs szükségük. Elvégre a 
Denverben működő lelkésznő is inkább 
akar hasonlítani híveire, és megfelelni 
elvárásaiknak, mintsem, hogy „meg-
szokott” keresztyénnek látsszon. Testét 
mindenhol tetoválások fedik, az egész 
liturgikus évet magára tetováltatta, és 
legkevésbé sem riad vissza a káromko-
dástól és a nem mindenhol szalonképes 
frázisok használatától.

Mindenesetre, ha Pál apostol „minde-
neknek mindenné lettem” elvét kívánja 
követni, nem felejtheti az apostol másik 
alapelvét, ahogyan mi sem: „Ha még 
mindig embereknek akarnék tetszeni, 
nem volnék Krisztus szolgája.”

                           Horváth Ferenc

„Mert Krisztus jó illata  
vagyunk…” 2 Korintus 2:l5.

Gyönyörű kijelentés ez a mondat. 
Pál apostol írta le először, közel két-
ezer esztendővel ezelőtt. – Mint hívő 
ember számtalanszor idéztem már, 
hivatkoztam rá, többnyire kérdőjelek 
is sorakoztak bennem e lírai mondás 
után. Isten részéről nem parancsolatként 
hangzik, hanem ez egy misztikus alkí-
mia megmagyarázhatatlan, ám mégis 
természetes következménye. Ezen illat 
érzékeléséhez az Isten által alkotott bi-
ológiai érzékszerveknek semmi köze. 
Nem szaglás következtében jut el a fo-
gadó fél tudatába, hanem valamilyen 
transzcendens recepció folyamatán ke-
resztül. 

Átgondolom például az illat első bib-
liai előfordulását egy globális történet 
leírása közben. Özönvíz, Noé bárkája, 
csodálatos elrejtettség, hihetetlen túl-
élése a rettenetes világkatasztrófának. A 
megmenekült ember azzal fejezi ki el-
mondhatatlan ámulatát és háláját, hogy 
a szabadulást kigondoló Mindenható 
magasztalására Noé égőáldozatot mutat 
be az Ararát csúcsán, a fennakadt bárka 
közelében. – Igazi hívő cselekedet, va-
lóságos istentisztelet, melyről az ihletett 
„szentíró” ekként nyilatkozik: „az Úr 
megérezte a kedves illatot” /1Móz 8:2/.

Lobogva lángol az áldozat, gomolyog 
a füst. A „megérezte” kifejezés egyál-
talán nem a füstszag érzékelését jelenti, 
hanem annak a ténynek a kifejeződése, 
hogy Isten elfogadta Noé közeledését, 
oltalmába vette az áldozat bemutató-
ját és családját. – A teremtés-történet 
egyik mondata realizálódik az illat fo-
gadásában: „És látá Isten, hogy ez jó!” 
Nem csak orrával érezte, szemével látta, 
hanem szívével fogadta, befogadta, és 
örült a lelke szerfölött.

Ha valakit kedvelünk, az közel áll 
a szívünkhöz, nem zavar jelenlétének 
„szaga”, sőt, örülünk ottléte illatának. 
Továbbra is kapcsolatban akarunk len-
ni vele, mellette maradunk, élvezzük az 
együttlétet. – Amikor a Teremtő Atya 
eltávolította az embert az Édenből, noha 
„minden, amit alkotott, igen jó” volt, az 
első emberpárt a Sátán „beoltotta” az 
engedetlenség és lázadás „szérumával”. 
– Nagyon profánul fogom magam kife-
jezni: ez a bizonyos oltóanyag az ember 
„hús-vér” testét /”szarksz”/ megfertőzte. 
„Szagos” lett az így megromlott /hús-
test/, és ezt a szagot nem tudták elviselni 
a mennyei lények. – „És miután kiűzte 
az embert, oda állította az Éden kertje 
elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, 
hogy őrizzék az élet fájához vezető utat” 
/1Móz 3:24./
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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)

2016. november 11. oldal

iMáDKOzzuNK 
EgyMásÉrt

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

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

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

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

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

távOl És MÉgis KözEl 

dolgozunk, eddig csak az anyag-költ-
ségekre fizettünk. Önkéntes csoportok 
is besegítettek más gyülekezetekből. 
Az épületet már tavaly sikerült tető alá 
hozni, és az Úr az ablak és ajtókra is 
kirendelte a pénzt ... jelenleg a plafon-
szerkezet és tető-szigetelés folyik. Hála 
az Úrnak mindezért!

Mivel a belső munkálatok és berende-
zés nagyon sokba kerülnek, szívesen fo-
gadnánk testvéreink segítségét, ameny-
nyiben lehetőség lenne erre, és az Úr is 
úgy indítja szívüket. 

Ugyanakkor kívánunk jó előmenetelt 
az amerikai testvéreinknek mind a lelki, 
mind pedig a fizikai munkában. Építsé-
tek örömmel Isten országát azon a he-
lyen, ahova az Úr állított benneteket!"

szíveden volt az itt élők sorsa, imádkozz 
velem és értünk, akár a gyülekezettel 
is, hátha a mi Istenünk megadja azt a 
kegyelmet számunkra, hogy felnő egy 
olyan nemzedék, amelyik az atyáiktól 
örökölt hiábavalóságokat levetve, tiszta 
és jó lelkiismerettel fogja építeni Isten 
országát itt Kárpátalján.

Köszönöm, hogy mellettünk álltok és 
imáitokkal segíteni fogjátok szolgála-
tunkat.

                   Nagy-Kasza Dániel lp.

HálaaDÓNaPi CÉl-
GYŰJTÉS ELÉ  - ARAD 2

Az aradi második számú gyülekezet 
imaházat épít, s ehhez kérték segítsé-
günket. Közgyűlésünkön úgy határoz-
tunk, hogy gyülekezeteinkben a hála-
adónapi gyűjtést erre hirdetjük meg. 
Kérjük tehát testvéreinket, hogy össze-
gyűjtött adományaikat küldjék el Balla 
Zsigmond pénztáros testvérhez! 

Tájékoztatásul és buzdításul álljon itt 
Sallai Jakab aradi lelkipásztor testvér 
levelének néhány részlete:  

"Örömmel számolok be a testvéreknek 
arról a munkáról, amit Isten vezetése 
folytán elkezdtünk, és az ő segítségével 
folytatunk. Pár évvel ezelőtt az Úr arra 
indította szívünket, hogy új imaházat 
építsünk neve tiszteletére, hogy a követ-
kező nemzedék is kényelmes és a meg-
változott igényeknek megfelelő épület-
ben szolgálhassa az Urat. A gyülekezet 
megalakulásakor, 40 évvel ezelőtt, nagy 
áldozatot hoztak elődeink, és vásároltak 
egy házat, amit imaházzá alakítottak. Az 
épület alacsony és szűk, különösen ün-
nepi alkalmakon, ezért többször felme-
rült az építés kérdése...

Többszöri tervezés és döntés után 
megkezdtük az építést 2014 augusztu-
sában. Önkéntes felajánlásokkal kezd-
tük, kevés összeggel, de csodálatosan 
tapasztaltuk, hogy gondviselő Atyánk 
azóta megsokszorozta, amit összegyűj-
töttünk. Az építkezés nagyon jó ütemben 
haladt - nagyrészt önkéntes munkával 

a Mabavisz elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

Alelnökök: Pardi Félix (Erdély)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

ára. zápszonyban kezdte meg ugyanis 
működését a BTA Kárpátaljai Magyar 
Konzultációs Központja. Ez számunkra 
óriási lehetőség és kegyelem is egyben, 
hiszen négy éven keresztül szolgálha-
tunk feléjük és felelősséggel segíthetjük 
azt, hogy később, a kárpátaljai magyar 
baptista misszióban is megtalálják a he-
lyüket.

Most nem azért írok, hogy anyagi 
dolgokkal segítsd az itt élőket, hanem 
szellemiekkel. Kérlek, ha valamikor is 

tEOlÓgiai OKtatás 
KárPátalJáN 

Megalakult a baptista Teológiai 
Akadémia Kárpátaljai Magyar Konzul-

tációs Központja

Kedves barátaink, akiknek szívügyük 
a kárpátaljai magyar baptista misszió

A mai napon 36 kárpátaljai magyar 
testvér és barátkozó nyert felvételt a 
Budapesti Baptista Teológiai Akadémi-

Mabavit iv.  
Debrecen, 2017. augusztus 4-6.
A Magyar Baptisták Világszövet-

sége (MAbAVISz) 1992-ben, 2000-
ben, 2006-ban tartotta világtalálkozó-
it. 2015-ben a MAbAVISz elnöksége 
(a tagszövetségekkel konzultálva) úgy 
döntött, a reformáció 500. évi ünnepsé-
geinek sorában, 2017-ben tartja meg kö-
vetkező világtalálkozóját Debrecenben.

Fő téma: Valami új született! A té-
mával igazodni szeretnénk a reformá-
ciói megemlékezésekhez, megjelenítve 
egyházi közösségünk jellegzetességeit, 
évszázados értékeit. Határokon átívelő 
közösség, baptista és reformációs ér-
tékeket bemutató programok, minden 
generációt megszólító élmények várják 
a 2017-es világtalálkozó résztvevőit. 
2006-ban közel 6500 résztvevő érkezett 
13 országból Debrecenbe. Hasonló ér-
deklődésre számítunk ezúttal is.

Fő előadó Paul Msiza dél-afrikai lel-
kipásztor, a baptista Világszövetség 
elnöke lesz, a további szolgálattevők 
pedig a világ sok országából érkező ma-
gyar baptisták.

                 A MABAVISZ elnöksége
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bOlDOgOK (4)
Aki azt állítja, hogy a mocsárban is 

van víz, igyék! "Boldogok, akik éhezik 
és szomjúhozzak az IGAZSÁGOT: mert 
ők megelégíttetnek." Mt 5,6.

"Mint a szarvas kívánkozik a folyó-
vizekre, úgy kívánkozik az én lelkem 
hozzád, óh Isten." zsolt 42,2, "Ó, ha 
tudnám" - sóhajtozik fájdalmasan Jób 
barátai körében, akik nem ismerik Is-
ten igazságát - "hogy megtalálnám Őt, 
elmennék szinte az Ő székéig. Elébe ter-
jeszteném ügyemet, számat megtölteném 
mentő erősségekkel ... hadd érteném 
meg, mit szólna hozzám." Jób 23,3-5. 
Sokakat hozott ez az éhség, az igazság 
után, az élő víz forrásához, és megis-
merték az IGAzSÁGOT. "Aki hozzám 
jön, semmiképpen meg nem éhezik, és 
aki bennem hisz, meg nem szomjúhozik 
soha." Jn 6,35.

"Én vagyok", mondja Jézus, "az IGA-
ZI szőlőtő" Jn 15,1. E szerint vannak 
más szőlőtők is, de igazi csak egy. Azt 
mondanám így is van. Vannak a világ-
ban más lehetőségek is a boldogulásra. 
Különböző tanítások, nevelési rendsze-
rek, hagyományok, melyekből jól nevelt 
bölcs emberek nevekednek. Isten adott 
az emberiségnek egy "általános áldást,” 
lehetőséget e földi életre. Voltak és van-
nak bölcs, tudós férfiak a világban, akik 
boldoggá, élhetővé, teszik földi életün-
ket. Gonosz világról beszélünk, de eze-
ket, a civilizáció vívmányait, használ-
juk. Ezt nevezem én általános áldásnak, 
mely adatik minden embernek; de van 
az igazi boldogság, az pedig az örök élet, 
az IGAzSÁG megtalálása révén, a meg-
térés és újjászületés által.

Sokszor nehéz megkülönböztetni az 
isteni áldást a hit alapján, az általános 
áldástól. Sokszor hallunk bizonyságté-
telt, mint Isten áldását, közben, amit állít 
az illető, ahhoz nem kell hit. Erről szól 
Ésaiás? "Ó, mindnyájan, kik szomjúhoz-
tok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs 
pénzetek, jertek vegyetek és egyetek, jer-
tek vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort 
és tejet. Miért adnátok pénzt azért, ami 
nem kenyér, és gyűjtött kincset azért, 
ami meg nem elégíthet. Hallhassatok, 
hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és 
gyönyörködjék lelketek kövérségben." 
És 55,1-2.

Sokan alapozzák életüket különböző 
igazságokra, de Jézus mondja, hogy az 
ember nem élhet csak e kenyéren, mert 
szüksége van a lelki kenyérre, az Isten 
Igéjére. Mt 4,4.

"Jertek lássatok egy embert, aki 
megmonda nekem mindent, amit csele-

kedtem. Nem ez-é a Krisztus?", mond-
ja boldogan az asszony, megtudva az 
IGAzSÁGOT. Megélte: "És megismeri-
tek az IGAZSÁGOT, és az igazság sza-
badokká tesz titeket." Jn 8,32. Ez nem 
egy filozófiai tézisből eredő következte-
tés, hanem Isten kijelentése: megtudom 
ki vagyok, és kivé lehetek. Az egyedü-
li IGAzSÁG az maga Jézus Krisztus, 
és Ő helyezi az embert vissza eredeti 
méltóságába, melyre teremtetett. Mert: 
"Valaki pedig abból a vízből iszik, ame-
lyet én adok neki, soha örökké meg nem 
szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet 
én adok neki, örök életre buzgó víznek 
kútfeje lesz őbenne." Jn 4,14. Ez azt je-
lenti, hogy többé nem test, hanem Lé-
lek szerint él. És ez az új élet továbbra 
is kell, hogy táplálkozzon az Isten igé-
jével, és mind jobban, és jobban megis-
merje az IGAzSÁGOT, aki maga Jézus 
Krisztus. Mert aki nem eszi az Ember 
Fiának testét, és nem issza az ő vérét, 
nincs élet abban. Pál apostol imádkozik 
a filippi hívőkért, hogy növekedjenek az 
ismeretben, "Teljesek lévén az IGAZ-
SÁGNAK  gyümölcsével, melyet Jézus 
Krisztus teremt az Isten dicsőségére és 
magasztalására." Fil 1,1-11.

Az Úr azt mondja, hogy a hozzá kö-
zel állókban jelenti ki magát. A nagyobb 
ismeret erősíti a hitet, és bátor fellépést 
ad az IGAzSÁG tekintetében. Hívő éle-
tünk során sok élethelyzetben meg kell 
találni az igazságot. Igaza van-e Jézus-
nak most is? Eldöntöm, úgy cselekszem 
és megtapasztalom, hogy igaza van. 
Ebben a meggyőződésben tudtam, és 
tudok biztatni másokat is, mint pl. De-
bóra bárákot: "Kelj fel, mert ez a nap az, 
melyben kezedbe adja az Úr Siserát, hisz 
maga az Úr vezet téged." bir 4,14. Vi-
szont akik nem növekednek az igazság 
megismerésében, mondja Pál apostol, a 
hit dolgában hajótörést szenvednek.

Az igazsághoz tartozik megismerni, 
hogy Isten haragja jogos, mert a SzE-
RETET haragja jogos. Nem régen Isten 
rám szólt, igen komolyan. Megrémül-
tem, de ugyanakkor nagyon boldog let-
tem, hogy az Úr szeret, és törődik ve-
lem, és ez igaz, ilyen személyre szólóan 
ismer. Nagyon boldog és hálás voltam és 
vagyok.

boldogok azok a hívők, akik ebben 
az éhségben, szomjúságban maradnak, 
vágyva a nagyobb ismeretet, nehogy ezt 
kelljen hallaniuk: "Mert noha ez idő sze-
rint tanítóknak kellene lennetek, ismét 
arra van szükségetek, hogy Isten beszé-
dének kezdő elemeire tanítson valaki ti-
teket; és olyanok lettetek, akiknek tejre 
van szükségetek és nem kemény eledel-
re. Mert mind az, aki tejjel él, járatlan 
az IGAZSÁG beszédiben, mivelhogy kis-
korú." zsid 5,12-13. 

Annál inkább, mert az Úr üzeni Ámos 
próféta által: "Íme napok jönnek, azt 
mondja az Úr, és éhséget bocsátok a 
földre; nem kenyér után való éhséget, 
sem víz után való szomjúságot, hanem 
az Úr beszédének hallgatása után. És 
vándorolni fognak tengertől tengerig 
és északtól fogva napkeletig. Futkos-
nak, hogy keressék az Úrnak beszédét, 
de nem találják meg." Ám 8,11-12. Mert 
"Elhagytak engem az élő vizek forrását, 
hogy kutakat ássanak maguknak; és re-
pedezett kutakat ástak, melyek nem tart-
ják a vizet." Jer 2,13.

Nagyon boldog vagyok, hogy megis-
mertem az IGAzSÁGOT, hogy az veze-
tett egész életemen át, erőt adva minden 
más legyőzésére, dicsőítve a kegyelmet, 
mely által ebben részesültem, és tudom, 
amit az Úr ígér: "A győzelmesnek enni 
adok az élet fájáról, amely az Isten pa-
radicsomának közepette van." Jel 2,7.
                         Nagyajtai Eszter  


