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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon
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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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Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: 
aki énbennem marad, és én őbenne, az 
sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem 
semmit sem cselekedhettek.(Jn 15,5)

Ez az én parancsolatom, hogy úgy 
szeressétek egymást, ahogyan én sze-
rettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb 
szeretet annál, mint ha valaki életét adja 
barátaiért... Ezeket parancsolom nek-
tek, hogy egymást szeressétek. (János 
15,12-17)

Új parancsolatot adok nektek, hogy 
egymást szeressétek: amint én szerette-
lek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. 
Arról ismeri meg mindenki, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha szeretitek 
egymást. (Jn 13,34-35)

Ha valaki azt mondja: „Szeretem Is-
tent”, és gyűlöli a maga testvérét, hazug 
az, mert aki nem szereti a maga testvé-
rét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, 
akit nem lát? (1Jn 4,20)

Jézus Krisztus elsősége
Kapcsolataink: Istennel és emberrel. 

Vagyis az Atyával, a fiúval, a szentlé-
lekkel, egymással (hívők) és a világgal. 
Heti sorozatunk nem ezt a sorrendet 
követi. Jézus Krisztussal való kapcsola-
tunkkal kezdődött, s azután az egymás-
sal való kapcsolatunkkal folytatódik. 

miért? mert a János evangéliuma 15-16-
dik részében (heti alapigénk) mesterünk 
önmagával kezdte: Én vagyok az igazi 
szőlőtő...maradjatok énbennem és én is 
tibennetek; és velünk folytatta: szeres-
sétek egymást! 

fontosnak  találom, hogy nem Isten-
nel kezdte a kapcsolatokról szóló tanítá-
sát az Úr Jézus. A filozófusok beszélnek 
Istenről, megpróbálják leírni, megfogal-
mazni őt. Mi – akik benne élünk, moz-
gunk és vagyunk (Csel 17,28) – mindent 
belülről látunk. Ma már a Plutó távol-
ságából nézünk vissza a földre, de nem 
Istent látjuk, hanem csak egy kis részt 
belőle. Nem a teremtőt, hanem teremtett 
világának egy részletét. Nem tudunk 
kilépni az Isten teremtette világból. 
Jobb hát, ha elfogadjuk ezt a tényt: be-
lülről látunk csak mindent. S itt belül 
Jézus Krisztus az első. Itt belül Jézus 
Krisztus szólal meg és szólít meg. Azt 
mondja, hogy szeretlek és velem együtt 
szeret benneteket az én Atyám is. Igen, 
az Isten; Ő az én Atyám. (Kapcsolat re-
lációban beszél Istenről.) Ha énbennem 
vagytok (Ő a szőlőtő, mi a vesszők), ha 
az enyémek vagytok, akkor a ti Atyátok 
is Ő. 

Ennek a sorrendnek a felismerése na-
gyon fontos. Az utóbbi években gyer-

A TARTALOMBÓL
English section - pages 9-10.
Gyülekezeti hírek: Kelowna, BC., 
      Venice, FL.
Hálaadónap Torontóban
Távol és mégis közel: Menekültek
Könyvajánló: Tisztán és hallhatóan
A tízparancsolat és én
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Az egyháznak csak Jézus

Az egyháznak csak Jézus 
A fundamentuma, 
A szent Igére épült 
fel lelki temploma. 
Leszállt a mennyből hívni
És eljegyezni őt, 
megváltva drága vérén 
A váltságban hivőt.

Kihívott minden népből 
Egy lelki népet itt, 
Kit egy Úr egy keresztség 
És egy hit egyesít.
Csak egy neved magasztal, 
Csak egy cél vonja őt, 
És egy terített asztal 
Ád néki új erőt.

A világ fejedelme 
föltámad ellene, 
Vagy hamis tudománytól 
Gyaláztatik neve;
S míg egykor felderül majd 
Az Úrnak hajnala, 
Csak virrasztói kérdik: 
„Meddig az éjszaka?”

Sok bajban, küzdelemben 
Meghajszolt, megvetett, 
De szent megújulásért 
És békéért eped; 
míg látomása egykor 
Dicsőn beteljesül, 
S a győzedelmes egyház 
Urával egyesül.

A háromegy Istennel 
már itt a földön egy, 
s az üdvözült sereggel 
Egy nép és egy sereg. 
Ó, mily áldott reménység: 
Ha itt időnk lejár, 
Te boldog szentjeiddel 
fönn nálad béke vár!

   S. J. Stone (1839-1900)

KapcsolatunK  egYMással
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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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)

Október a Reformáció hónapja. Furcsa 
lenne, ha áldott reformációs ünneplést 
kívánnánk egymásnak, pedig a gyüle-
kezeteinkben és személyes életünkben 
életfontosságú, hogy időnként és rend-
szeresen reformáció, visszarendeződés 
(az igei formára), megújulás történjen. 
magyarországon az egész hónap so-
rán egymáshoz igazított ünnepségeket 
tartanak. mi a hónap végén ünneplünk 
– általában a környezetünkben élő pro-
testáns egyházakkal, gyülekezetekkel 
együtt. Áldott reformációt kívánok!
Pastor Appreciation Month-nak is ne-

vezik ezt a hónapot. Angol nyelvű olda-
lainkon a lelkipásztorok szolgálatáról, s 
az értük való imádság fontosságáról is 
olvashatunk egy keveset. Egyúttal arról 
a – nálunk talán ritkán jelentkező – tü-
netről, amikor a lelkipásztor túllép sa-
ját keretein, s nagyobb lesz, mint maga 
Jézus. független amerikai gyülekeze-

tekben nem ritka ez a jelenség, de nem 
ismeretlen magyar területen sem.   
Füredi Kamilla misszionárius test-

vérnő szeretettel köszönti olvasóinkat. 
folytatódik a kemoterápiás kezelése, 
amit elég jól tolerál. Még két kezelés 
van hátra. A Kispesti Baptista Gyüle-
kezetben talált lelki otthonra. A gyüle-
kezet és lelkipásztora, valamint az egy-
ház elnöksége szeretettel veszi körül. 
Szolgálatra is kérik/hívják, amit fizikai 
ereje függvényében teljesít. Reménysé-
ge megvan az afrikai szolgálatba való 
visszatérésre is – természetesen nem 
mostanában. Imádkozzunk rendszere-
sen érte és folytassuk támogatását is.
Három gyülekezet beszámolója ké-

pezi lapunk gerincét – örülök mind a 
háromnak, s szívesen ajánlom olvasó-
inknak. Imádkozzunk a kelownai és a 
floridai misszió munkáért és munká-
sokért. A torontói gyülekezetet külön 
is a testvériség figyelmébe ajánlom. Az 
utóbbi hónapokban a második oldalra 
tett imaház-képekkel az volt a célom, 
hogy imádságra késztessem vele az 
olvasókat, hiszen a torontói építkezés 
olyan nagyméretű, hogy minden támo-
gatásra szükségük van. Az imádságon 
túl a közgyűlésünk határozata alapján a 
gyülekezeteink az őszi hálaadónapi cél-
gyűjtésük eredményével  is támogatják 
majd a torontói építkezést. 
Lapunk eljut olyanokhoz is, akik nem 

magyar gyülekezeteinkbe járnak, de 
azért támogatják a magyar missziót: ne-
kik is szeretettel ajánlom, hogy küldjék 
el adományukat a torontói gyülekezet 
építkezésére – akár a szövetségi pénztá-
rosunkhoz, akár közvetlenül Torontóba.

Dr. Viczián János 1932-2015
Szomorú szívvel értesítjük olvasóin-

kat, hogy Dr. Viczián János testvért 
hazahívta az Úr szeptember 24-én. 83 
évet kapott megbízó Urától, melynek 
nagy részét baptista lelkipásztorként,  
egyúttal egyházvezetői tisztségekben  
töltötte. még mostanában is rendsze-
resen hirdette Isten igéjét.
Temetésére Torotóban került sor 

október 3-án, Nt. Mező Éva, dr. 
Herjeczki Géza, Püsök Dániel és 
Vass Zoltán lelkipásztorok szolgála-
tával. 
Életéről és temetéséről a következő 

számban olvashatunk.

Hálaadónapunkon adakozzunk a 
torontói imaház építésére!



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)

2015. október 3. oldal

kAPCSOLATUNk
egYMással
 folytatás az 1. oldalról

reForMáció
2Krón 34,29–33

Jósiás nagyon rossz családi örökséget 
hozott magával. Nagyapja bár halála 
előtt megtért, de több mint ötven évig 
bálványimádásba vitte né pét, fertelmes 
bűnöket követett el. Fia, Ámón, aki 
Jósiás apja volt, Manassé bűnös útját 
követte, ennek eredménye az lett, hogy 
csupán két évig volt Júda királya, mert 
egy összeesküvésben gyilkolták meg. 
Ezek után nyolc évesen lett uralkodó 
Jósiás. Egy gyermek, aki nagy felelőssé-
get hordozott. Az ifjú király tanult ősei 
bukásából, és szakított útjaikkal. Ti-
zenhat évesen elkezdte keresni az Urat, 
majd megtisztíttatta a templomot, hely-
reállította az ünnepeket, az istentisztele-
tet, megtalálták az elveszett szentírást, 
és elkezdték azt komolyan venni. Jósiás 
harmincegy évnyi uralkodása alatt szel-
lemi értelemben megújult az ország.

Jósiás történetéből megláthatjuk, hogy 
egyetlen ember is elég ahhoz, hogy Isten 
nagy dolgokat tegyen egy egész nemzet 
életében. A reformáció kétezer-hétszáz 
és ötszáz éve is úgy indult el, hogy va-
lakik komolyan vették Isten szavát, és 
készek voltak leszámolni a bálványimá-
dással, a hamis vallásossággal, a meg-
tűrt bűnökkel. 

Isten ma is reformációt készít szá-
munkra, keresi a Jósiásokat, akik azt 
teszik, amit helyesnek lát az Úr, akik 
Dávid, de még inkább Jézus Krisztus 
útjain járnak, és attól nem térnek el sem 
jobbra, sem balra! 

            Merényi Zoltán (Áhítat 2015)

Ő sem szeret igazán téged – legalábbis 
így érzed -, te azért szeretheted őt. Hi-
szen téged sem tökéletes állapotodban 
fogadott el Jézus. szeretetet és tiszte-
letet kíván tőled a másik iránt Jézus 
Krisztus. Ahogyan Ő szeretett téged; 
nem érdemed szerint!

Gyermekeidet, barátaidat észérvekkel 
próbálod Istenhez vezetni? Nem megy. 
Tégy bizonyságot nekik inkább a Jézus 
Krisztussal való kapcsolatodról!

Gyülekezetedben nem szereted test-
véreidet, pedig sokszor elmondod, hogy 
Istent nagyon szereted. Az ilyeneket 
János hazugoknak nevezi. Kérd bocsá-
natát és ne tartsd magadat különbnek 
másoknál!

Szeresd testvéreidet, ahogyan Ő sze-
retett téged: feltétel nélkül, nem értékeid 
miatt!  

Herjeczki Géza
A nyári, kolorádói szolgálat alapján

mekeinken is érzékelhető a „kapcsolat 
nélküli”, filozófikus istenfogalom térhó-
dítása. (Imádságaikban a Jóisten, Iste-
nem stb. fogalmat jelent, nem személyes 
kapcsolatot.) Azzal segíthetünk nekik 
a mai, globalizálódó, Istent is a maga 
birtokának képzelő világban, ha Jézus 
Krisztusról szólunk hozzájuk, Akivel 
és Akiben kezdődik minden kapcsolat 
Istennel.  

ma egyre inkább megtelik a világ a 
God is great / greatest kiabálásokkal 
(Hitvallásnak nem tudom nevezni ezt. 
Arabul ismerem, de nem tudom, hogy 
mondják ezt a magyar muzulmánok?) 
Igen, Isten a legnagyobb, de nem azért, 
mert mi annak mondjuk, és lehet, hogy 
nem is az, akit mi annak gondolunk; 
egyébként semmi kapcsolatunk nincs 
Istennel, hacsak nem Jézus Krisztus ál-
tal. Ezért van az, hogy számunkra nem 
Isten, hanem Jézus Krisztus a legfonto-
sabb. 

Illés próféta Baal prófátáival a Karmel 
hegyen folytatott vitája óta eszünkbe 
sem jut félni az istennek kikiáltott bál-
ványoktól, bármilyen erővel harsogják 
nagyságát hívei (1Kir 18). Legföljebb 
ezektől az emberektől félünk, de nem az 
istenüktől, aki nem is létezik. 

Egymással való kapcsolataink so-
rában talán a legfontosabb a gyerme-
keinkkel való kapcsolat. Ha így van, 
feladatunk segíteni neki az Istennel 
való kapcsolatuk kialakulásában. Ne 
vitatkozzunk velük Isten létezéséről; 
filozófikus kérdéseiket talán meg se 
tudjuk válaszolni. Beszéljünk nekik a 
Jézus Krisztussal való kapcsolatunkról. 
Ha valamivel segíthetünk nekik, akkor 
ezzel igen. figyelnek ránk, feltéve ha 
kapcsolatunk Jézus Krisztussal őszinte, 
igazi kapcsolat. 

A tegnapi témát nem tudta Lukács 
testvér anélkül befejezni, hogy az ab-
ból következő, egymással való szere-
tetkapcsolatról ne szólt volna. ma meg 
az egymással való kapcsolatunkról nem 
tudtam szólni anélkül, hogy ne Jézus 
Krisztus elsőségével kezdjem.

SZeReSSéTeK eGyMáST!
Azoknak, akik közösségben vannak 

vele, azt parancsolja Jézus, hogy sze-
ressék egymást. A 13-dik rész végén 
úgy fogalmazta meg ugyanezt a mester, 
hogy el se tudjuk felejteni:  Új paran-
csolatot adok nektek, hogy egymást sze-

ressétek: amint én szerettelek titeket, ti 
is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri 
meg mindenki, hogy az én tanítványa-
im vagytok, ha szeretitek egymást. (Jn 
13,34-35) A Vele való kapcsolatunk, a 
tanítványságunk próbája, bizonyítéka 
az egymással való szeretet kapcsolat. 
Vajon komolyan gondolta, hogy ha nem 
szeretjük egymást, nem vagyunk tanít-
ványai, nem vagyunk hívők, gyüleke-
zet, az ő népe?  Igen, komolyan gondol-
ta. Az Övéi szeretik egymást! 

Gyülekezetekben élünk, gyülekeze-
tekből vagyunk itt is. Hogy egy for-
mális keret-e az csupán, vagy Jézus 
Krisztussal közösségben élő testvérek 
gyülekezete, tanítványi közössége, azt 
az egymással való szeretet-közössé-
günk, vagy annak hiánya mutatja meg. 
Ha az egymással való kapcsolat most a 
főtéma, akkor mérjük meg magunkat 
ezen a mérlegen: szeretem a testvérei-
met a gyülekezetben? Új parancsolat... 
erről ismerik meg... Felismerik, hogy 
Hozzá tartozol? minek ez a lelkizés? Az 
Úr Jézus fontosnak tartotta, János evan-
géliuma és levele fontosnak tartotta. 
Aki Hozzá tartozik, szereti a testvérét 
is. Aki nem képes szeretet-közösségben 
élni testvéreivel, önmagát is megtévesz-
tő hazugságban és Istentől távol él.  Ha 
valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, 
és gyűlöli a maga testvérét, hazug az, 
mert aki nem szereti a maga testvérét, 
akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit 
nem lát? (1Jn 4,20) Nehezen alakul a 
szeretet-kapcsolat és könnyen felbom-
lik a meglévő, ha az apostol tanácsát 
megvetve magunkat különbnek tartjuk 
a másiknál (fil 2,3).

ÚGy, AHOGyAn én!
Nem elég, hogy parancsba adja köve-

tőinek az egymás iránti szeretetet, még 
azzal is megtoldja, hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogyan én szerettelek titeket.  
Szeretni se könnyű, hát még úgy sze-
retni, ahogyan Ő! Ha jól megfigyeljük, 
rájövünk, hogy nem megnehezíti a fel-
adatunkat, sőt, inkább teljesíthetővé te-
szi! Ő az életét adta barátaiért, énértem 
is – nem várja el tőlem, hogy ugyanazt 
tegyem, hiszen már nincs is arra szük-
ség. Ahogy én szerettelek titeket – ho-
gyan szeretett? Meghalt értünk, mikor 
még bűnösök voltunk (Rm 5,8). feltétel 
nélkül szeretett.

Ez azt jelenti, hogy nekünk is feltétel 
nélkül el kell fogadnunk egymást. Gyer-
mekeinket, Isten adta segítőtársunkat, 
sőt a gyülekezetben élő testvéreinket 
is! Nem tökéletesek ők sem, ahogyan te 
sem vagy az. Nem mindenben azonos a 
véleménye a tieddel, de ő is az Úr Jézus 
Krisztust szereti, s próbálja követni is.
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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 2015. október

áHÍtat

a szÍVÜnK és a Világ
Egy öregember üldögélt a Korinthosz-

ba vezető út mentén. Elhaladt mellette 
egy idegen, és megkérdezte tőle:

- Milyenek itt az emberek?
- Hova valósi vagy? - kérdezett vissza 

az öreg.
- Athéni vagyok.
- És felétek miféle nép lakik?
- Rettenetes. Csalók, tolvajok, lusták 

és önzők. Ezért is jöttem el onnan.
- Nincs szerencséd. Korinthoszban se 

jobbak az emberek. Itt is csupa csaló-
val, tolvajjal, lustával és önzővel fogsz 
találkozni.

A vándor búsan folytatta útját. 
Nem sokkal később újabb idegen állt 

meg az öreg előtt. Őt is az érdekelte, 
hogy milyen emberek laknak Korin-
thoszban. A véletlen úgy hozta, hogy ő 
is Athénból jött. Neki is feltette az öreg a 
kérdést, hogy ott milyenek az emberek.

- Nagyszerű emberek élnek ott! Barát-
ságosak, segítőkészek, és becsületesek! 
- válaszolta büszkén az idegen.

- Nagy szerencséd van! Korinthosz-
ban is ugyanilyen nagyszerű emberekre 
találsz majd - válaszolta neki az öreg.

Az idegen vidáman fütyörészve ha-
ladt tovább.

A két beszélgetést végighallgatta egy 
fiatalember, aki gyakran időzött az öreg 
társaságában. felháborodva szólalt meg:

- Nagyot csalódtam benned! Soha 
nem hittem volna, hogy ennyire kétszínű 
vagy!

- Tévedsz, fiatal barátom - nézett rá 
az öreg. - Akinek a szíve gyanúval van 
tele, az mindenhol csalókkal fog talál-
kozni. De akinek a szíve jóindulattal van 
tele, az a világon mindenütt barátságos 
emberekre lel. Tudod, a világ és a szí-
vünk...az egy.             (Peter Gaal, FB)

“Jézus bejárta a városokat és a fal-
vakat mind, tanított a zsinagógáikban, 
hirdette a mennyek országának evangé-
liumát, gyógyított mindenféle betegsé-
get és erőtlenséget. Amikor látta a soka-
ságot, megszánta őket, mert elgyötörtek 
és elesettek voltak, mint a juhok pásztor 
nélkül” (Máté 9,35-36).

mennyi mindent mond Jézusról ez 
a két mondat! Korábban is, szinte szó 
szerint ezeket írta róla máté (4:23): be-
járta, tanított, hirdette és gyógyított. A 
bemerítkezésétől a mennybemenetelig 
tartó 3 évre úgy utalunk, mint Urunk 
földi szolgálatának az idejére. Aktívan 
töltött idő volt ez, minek során közelről 
megismerte a falvak és városok lakói-
nak életét. Jártasságát az Írásokban elis-
merték, és ő élt az alkalommal: a zsina-
gógákban tanított.

A prófétáknál többször is olvasunk 
olyant, hogy a lusta, vagy éppen haszon-
talan dolgokkal elfoglalt vallásos veze-
tők miatt (igazi “pásztorok” híján) kárt 
szenvedett a nép. “Magukat legeltették” 
– írta Ezékiel (34:2), aminek az lett a 
következménye, hogy az Úr “nyája” té-
velygett. “Fellángolt haragom a pászto-
rok ellen” – idézi Istent egy fenyegető 
jövendölésben Zakariás, de azonnal elő-
revetíti az ígéretes jövőt is: “gondja lesz 
a Seregek Urának nyájára” (Zak 10:3).

Krisztusban gondoskodik Isten a nyáj-
ról – Isten országlásának eljövetele Jé-
zus személyéhez kötött. Elgyötörtek és 
elesettek, fáradtak és magukon segíteni 
nem tudók körében látjuk Jézust, amint 
hirdeti a mennyek országának evan-
géliumát és gyógyít. Reményt visz a 
kilátástalanságba. szabadító, akit meg-
érintett mások baja. Nem a hatalmasok 
távolságtartásával, hanem az emberrel 
együtt érezve kínálja azt a segítséget, 
amit csak ő tud megadni.

mit látna Jézus ma? mit látunk mi? 
Tudjuk, hogy milyen elgyötörtnek és 
elesettnek lenni, és mégis, az együttér-
zésből fakadó segítségnyújtás gyakran 
elmarad. Pedig “csak” a képességeink 
szerint kellene tennünk bármit is – a 
mennyei országlásnak, az Isten uralmá-
nak mi is “csak” élvezői lettünk! “Jöjjön 
el a te országod!” – imádkozunk, mert 
nem hisszük el azt a nagy hazugságot, 
mi szerint az emberi lét ismert valósága-
it bárki emberfia is megváltoztathatja – 
de, itt járt Jézus, és neki van hatalma rá!

Én abban látom és igyekszem gyako-
rolni a hivatásom lényegét, hogy – soha 
nem felejtve azt, aki voltam, és ahol 
“jártam” – Jézus Krisztusra figyelve já-
rok-kelek a világban. folyton készülök a 

tanításra; tanuló vagyok. A szent Bibli-
át Isten szava dokumentumának tartom, 
aminek nem engedelmeskedve az éppen 
aktuális hazugságok áldozataivá vá-
lunk. Az evangélium átadásának lehe-
tőségeit keresve törekszem a hívő életet 
élni, és mindennek velejárója az is, hogy 
a bejárható „városok és falvak” világá-
ban igyekszem otthonosan mozogni. Jé-
zus Krisztusra figyelek, legelőször, mert 
szükségem van rá, de azért is, mert ott 
van jelen „nekem”, ahol engem is hasz-
nálni akar. Rá figyelek, mert különben 
másokat is félre vezetnék. Csodálattal 
teszem ezt, mert tehetem. A lelkipász-
torság feladatait bízta rám, amit csak 
úgy végezhetek, ha én is a „nyájához” 
tartozom – Jézuséhoz.

Imádkozzunk a lelkipásztor nélküli 
gyülekezetekért!

                            novák József

Jézussal járok földi utamon, 
Hűséggel követem a lábnyomát. 
Mellette nem kell félni, jól tudom, 
Fénnyel tölti be az éjszakát. 
Refrén:
Mindennap Ő visz közelebb a célhoz, 
Habár sok vész is jön egymás után. 
Mind jobban fénylik már az égi város, 
És végül majd belépek ajtaján. 

2. Ha zúgó tenger állja utamat, 
Jézussal akkor is megyek tovább, 
Ő csendre inti a hullámokat, 
Karja megtart minden vészen át. Refr.

3. Jézusra hittel bízom rá magam, 
Mert Ő megígérte, hogy nem hagy el.
Naponta Néki reám gondja van, 
Őriz engem nagy szeretettel.  Refr.

luther Márton saját jegyzetei-
vel ellátott könyvre bukkantak

Luther Márton (1483-1546) egy saját 
kezű jegyzeteivel ellátott művére talál-
tak a franciaországi Elzászban, sélestat 
(schlettstadt) város híres Humanis-
ta Könyvtárában. A keresztyén ember 
szabadságáról című, latin nyelvű kötet 
Beatus Rhenanus reneszánsz elzászi tu-
dós gyűjteményéből került elő. A most 
talált jegyzetekből különösen világosan 
látszik, hogy mennyire egyedi kapcsolat 
fűzte a reformátort Istenhez – mondta 
James Hirstein, a strasbourgi Egyetem 
Rhenanus-szakértője, a könyv megtalá-
lója.        (Dél Keresztje 2015. június)

Top 10 Colorado 
10 Our God is Greater
09 mikor még semmi (Above All)
08 Te vagy a szívem Királya
07 What a Day That Will Be
06  ( tie) szeressük Õt, szeressük 

egymást, mindenütt a földön (a 
szeretet nem fogy el sosem)

05 Szóljon az ének
04 Blessed Assurance 
03 How Great Thou Art
02 Blessed Be Your Name
01 Tudd van egy gyertya
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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)

2015. október 5. oldal

sok évi várakozás után 2015.06.14-én 
vasárnap délután bemerítési istentiszte-
let volt a Kelowna-i magyar gyülekezet-
ben. Isten jelenlétét, kegyelmét tapasz-
taltuk meg. Igazán felemelő mozzanat 
volt neves elődöm, Kulcsár Sándor lel-
kipásztor kelownai szolgálatának végé-
hez közeledve. Örömmel hallgattuk meg 
Fazekas Gizella bemerítkező bizony-
ságtételét. Abból az alábbiakat emelem 
ki:

„Isten végtelen türelmét és a szent sze-
retetét már régen érzem szívemben és már 
évekkel ezelőtt elfogadtam Jézust. Elisme-
rem hatalmát felettem és elfogadom azt a 
tényt, hogy érettem is meghalt. Én már ré-
gen tudom magamról, hogy hívő vagyok, 
de csak most döntöttem úgy, hogy kiállok 
a gyülekezet elé és bizonyságot teszek 
hitemről. … Csodás ereje van az igének: 
leköti figyelmem, fogva tart, nem enged 
elveszni. … Azért álltam ki, hogy nyíltan 
tudassam a testvérekkel, hogy hozzájuk 
tartozom, és a nemhívőkkel is tudatni 
akarom, hogy én ezt önként vállalom, ak-
kor is, ha ez nehézségekbe fog kerülni. 

 Nincsenek törvénybe ütköző bű-
neim, de a Szentírás szerint nincs egyetlen 
igaz is ezen a földön. Csak egy néhányat 
ezek közül a bűnök közül, amit a Biblia 
is annak tart: türelmetlenség, önfejűség. 
Amikor nem kérdezem meg Isten tanácsát, 
közöny, indulatosság, félelem, aggódás, 
látszat szerinti vélemény alkotás, kriti-
zálás, időpazarlás: amikor a vasárnapo-
kat nem Isten dicsőségére használom. … 
Ezek mind megakadályoznak abban, hogy 
Istenben tökéletesen megbízzak, vagy em-
bertársaimnak segítségére lehessek. Mi-
vel tudatosodtak bennem, hogy ezek Isten 
ellenesek, harcolok ellenük minden nap, 
hogy Istennek tetsző életet éljek.

Olyan sokszor hallottam, hogy Jézus 
értem is meghalt a Golgotán. De ez nem-

háromság van jelen a bemerítkezésben. 
Isten minden igazságát teljesíteni kell, 
nem elhallgatni. Ez tetszik, ebben gyö-
nyörködik az Atya. Ezzel adunk dicső-
séget a nagy misszióparancsot kiadó 
Krisztusnak. A bemerítést, Kulcsár test-
vér végezte.

Húros hangszereken játszó zenésze-
ink többször is lendületesen és színvo-
nalasan működtek közre. A közös éne-
keket is vezették. Kb. 40-en lehettünk 
jelen.

2015.06.21-én köszönt el a kelownai-
aktól Kulcsár Sándor testvér a fele-
ségével. A búcsú istentiszteleten több 
mint 40-en vettek részt. Az elköszönők 
kedvelt énekei, zeneszámai kerültek 
előtérbe. Kulcsár testvér a Zsid 13,8-ból 
beszélt. Gyönyörködtünk abban, hogy 
nem magukat, hanem Jézus Krisztust 
emelték ki. Kedves Kulcsár sándor 
lelkipásztor testvérünk alaposan rész-
letezte, hogy hitünk Fejedelmének vál-
tozhatatlanságát milyen sok gyakorlati 
területeken tapasztalhatjuk meg. Felesé-
ge, Nusika bizonyságtevéssel köszönt el 
az egybegyültektől.

Majd apák napi megemlékezésre is 
sor került. Ekkor Vass testvér szolgálata 
irányította figyelmünket az alkalmi bib-
liai igazságokra.

Az istentiszteletet szeretetvendég-
ség követte. Az estét Sípos Feriéknél 
folytattuk búcsú vacsorával. Öt asztalt 
ültünk körül. Jelen voltak a Kelowna-i 
Magyar Ház képviselői is: Dombi Pál 
elnök, Móricz Lajos, a „Napjaink” nevű 
kanadai magyar családi havilap felelős 
szerkesztője kedves feleségével együtt, 
és még mások is.

Kulcsár testvérék távozásáról egy cikk 
is jelent meg az előbb említett lapban. A 
szerző: Móricz Lajos hozzájárulásával 
közlök néhány részletet abból: 

csak egy mondat. Ez egy életszemlélet! 
Ha egy közönséges ember halt volna meg 
érettem, egész életemben hatása alatt len-
nék, és egész életemben hálás lennék érte. 
De Jézus nemcsak ember volt, hanem Is-
ten, Aki megalázta magát és amíg ezen 
a földön élt, szenvedett végig. Érettem is 
halálba ment, hogy nekem lehetőségem 
legyen a bűnt visszautasítani, és egy átér-
tékelt életet élni. 

Majd testvérnőnk idézte az ApCs 
2,38-at. Aztán folytatta: „Ennek a nap-
nak az emléke kísérje végig életemet, és 
arra kérem az Urat, hogy juttassa eszem-
be gyengeségemben, hogy az Övének ítél-
tem magam, és hűségesen tudjam szolgál-
ni! Egy kis gyermek éneket idézek, ami 
nagyon megkapó lett nekem: „Kicsiny 
lettél értem, megszülettél értem. Aján-
dékba hoztad önmagadat nekem. Elvetted 
félelmem, minden rossz érzésem. Szívem 
Neked mondja: dicsőség Neked! Ámen!”

Elsőként Vass Gergely, meghívott lel-
kipásztor szólta az igét a mt 28,18-20 
alapján. Kiemelte a nagy misszió pa-
rancs forrását, alapját, megvalósításá-
nak elvárt módját, valamint kihívását. 
Végül áldásaira utalt.

Másodjára Kulcsár Sándor lelkipász-
tor a Mt 3,13-17-et olvasta. Prédikáció-
jának fő gondolatait említem. Keresz-
tyénekként illik Jézust követnünk még 
a bemerítkezésben is. Ő önként jött el 
az útegyengetőjéhez megkeresztelked-
ni. Ezzel kezdte messiási küldetésének 
teljesítését, mi meg hívő életünket. A 
bemerítkezést vállalni az alázat csele-
kedete. Így teszünk hitvallást ég és föld 
előtt. Majd Jézus is meg fogja vallani 
az ilyeneket a mennyei Atya és angya-
lai előtt. A Mindenható Isten, a Szent-

isten KegYeleMMel teKint a KeloWna-i  
MagYar KeresztYén KÖzÖsségre is
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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.
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Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
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reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
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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.
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mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
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mindent félretéve figyel rájuk?
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csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
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ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
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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 2015. október

istentiszteletet. Dombi Pali, zenetanár, 
környékünk magyarságának elnöke is 
csatlakozott a zenészeinkhez. Az össze-
fogás erősebbé tesz. Hálásak vagyunk 
az Úrnak a szolgálati lehetőségért, az 
alkalmazkodási és beilleszkedési folya-
matunk előrehaladásáért. Jó az Úr!

                               Vass Gergely

vagy balra elhajolsz, füled meghallja a 
mögötted szóló hangot: "Ez a helyes út, 
ezen járjatok!" Arra hívta a gyermeke-
ket, hogy kövessük Istent egy rendkí-
vüli kalandra, amely egy olyan helyre 

vezet majd el bennünket, amely még a 
térképen sem található meg.  Természe-
tesen az út végállomása a mennyország 
volt! Istennek legyen hála, a Venice-i 
Első számú Baptista Gyülekezet eb-
ben az évben is nekünk adományozta 
a VBH díszleteit és így a mi kis Petőfi 
Házunk és Gyülekezetünk terme átala-
kult egy csodálatos, kalandokkal teli 
világgá, ahol minden gyermek lelkesen 
és örömmel bekapcsolódott,  és minden 
nap egyre jobban belemélyedt ebbe a ka-
landba, amely a hét folyamán a szemünk 
előtt bontakozott ki.

Első nap megismertük a vezetőnket, 
Jézust, aki a legjobb vezető ezen a vi-
lágon. Rájöttünk arra, hogy csak úgy 
juthatunk célba, ha megismerjük Őt, 
felismerjük, hogy Ő az Isten fia, aki 
gyermekként született, felnőtt, és élete, 
csodái, halála és feltámadása által elké-
szítette számunkra a mennyországot, 
azt a csodálatos helyet, amit a kalandos 
utunk végén elérhetünk majd. 

A következő nap rájöttünk arra is, 
hogy nem elég csak megismerni a ve-
zetőnket, de követnünk is kell Jézust, 

 „Az Okanagan völgyében élő magya-
rok nagyon jól ismerik Kulcsár Sándor 
lelkészt és feleségét, Nusikát hiszen a Ke-
resztyén Misszió lelkipásztoraként közel 
három évig szolgálták az itteni hívőket. 
Mindannyian megszerettük őket, rövid 
idő alatt szinte hozzánk nőttek. Barát-
ságos fellépésük, szerény életmódjuk, 
széleskörű segítőkészségük, igazhitű ma-
gatartásuk révén nagy népszerűségnek 
örvendenek. Kulcsár testvér prédikáci-
ói mindig az életből merített tanulságok 
voltak. Bibliaismerete a teológiai tanár 
magas szintű igényére, annak értelmezé-
se és magyarázása pedig sokrétű lelkészi 
tudására vall.” ...

Kulcsár Sándor testvér nyilatkozata 
szerint: „Kelowna-i itt létünk remények-
kel telített volt és feleségemmel együtt 
úgy éreztük, hogy ettől jobb választást 
nem is követhettünk volna el. Mi is na-
gyon megkedveltük az itteni magyarokat, 
szoros barátságok alakultak ki, igaz hí-
vőkre, becsületes keresztény emberekre 
találtunk. Életünk egyik legszebb idő-
szakának könyvelhetjük el a Kelowna-i 
szolgálatot. A táj, a vidék szépsége, az 
emberek baráti viszonyulása lenyűgö-
zött bennünket, s bizonyára sokáig élnek 
majd bennünk az emlékek.”

2015.07.26-án egy kedves vancou-
veri református lelkész hirdetett igét a 
Kelowna-i magyar gyülekezetben. A 
nagytiszteletű Fábián Lajos feleségével, 
Elisabethtel jött. Mózes első könyvéből 
Józsefnek és testvéreinek a kapcsola-
táról olvasott. Kiemelte hűségét, meg-
bízhatóságát, megbocsájtó készségét. 
Elisabeth pedig két éneket is előadott. A 
megjelentek Isten üzenetének hatása alá 
kerültek.

2015.09.09-én és 13-án volt az a 
két alkalom, amelyen elkezdhettem a 
Kelowna-i igeszolgálataimat. mindkét 
összejövetelen a gyülekezet köszöntését 
tolmácsolták az érkezők felé az elöljáró 
testvérek. Számunkra az első szerdai 
biblia órán folytattuk a Kulcsár sándor 
testvér által elkezdett sorozatot az Úr Jé-
zus példázataiból. A 
Lk 12,41-48 alapján 
az okos és a gonosz 
szolgai magatar-
tás foglalkoztatott 
bennünket. 13-án 
pedig elkezdtük ta-
nulmányozni a Ró-
mai levelet. Az első 
szelet belőle az 1,1-7 
volt. Ebben Pál vall 
magáról, a rábízott 
evangéliumról és Is-
ten nagyszerű tervé-
ről. Egy hét múlva a 
Kelowna-i Magyar 
Házban tartottunk 

nYitott BiBlia  
gYÜleKezet, Venice, Fl

Hihetetlen hamar elrepült az utolsó 
két év! mintha tegnap lett volna, hogy 
családunkkal elkezdtük a Nyitott Biblia 
Gyülekezet istentiszteleteit Venice, fL-
ban, a Hungarian Christian Society/Pe-
tőfi Klub helyiségében. Istennek legyen 
hála, hogy alkalmainkat egyre többen 
és többen látogatják, és minden vasár-
nap délelőtt 11:00-től hirdethetjük az 
evangéliumot a sarasota és környékén 
élő magyarok számára, úgy ahogy azt 
elindulásunkkor elfogadtuk, mint Isten-
től kapott küldetésünket (Ef 4:1-18).

2015. július 20-24 között huszonhat 
gyermek kacagásával, éneklésével és jó-
kedvével telt meg a Petőfi Klub épülete, 
ahol immár második éve tartottunk Va-
kációs Biblia Hetet (VBH) a gyermekek 
számára. már tavasszal kérdezgették a 
szülök, hogy lesz-e ebben az évben is 
VBH, mint tavaly? Örömmel újságol-
tuk, hogy: igen! Tavaly egy Louisville, 
KY-ból jövő csoport vezette a VBH-et. 
Az idén, New York-ból érkezett szá-
munkra segítség, Kulcsár Krisztina és 
négy gyermeke által, valamint a helyi 
magyarok közül toborzott önkéntesek-
ből. A kedves Popity Ella néni, a Petőfi 
Klub volt elnöknője, az idén is elvállal-
ta, hogy minden nap megfőzi a meleg 
ebédet a gyermekek és az önkéntesek 
számára. mi is, de a gyermekek külön 
hálásak voltak neki a finom ételért.

A VBH témája, az Ézsaiás 30:21 
alapján: "Ha letérsz az útról, ha jobbra 
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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)

2015. október 7. oldal

kel. A hétvégi alkalmakon kívül min-
den második hét szerdáján találkozik a 
"Baráti Kör," alkalmat adva arra, hogy 
a társaságra vágyó magyarok együtt el-
fogyasszanak egy magyaros ebédet, és 
utána egymás társaságában eltölthesse-
nek egy pár órát.

mint lelkipásztor, rendszeresen meg-
látogatom a Petőfi Klub tagjait, akik 
betegek, úgy a kórházakban mint a me-
nedékhonban, valamint otthonaikban. 
Mindig örömmel fogadják, amikor a 
Bibliából olvasok számukra egy-egy 
vigasztaló vagy bátorító részt, és azt 
követően beszélgetünk és imádkozom 
velük. Ittlétem óta sajnos hétszer kellett 
temetési istentiszteletet tartanom. Bár 
nagyon fájdalmas és szomorú alkalmak 
ezek, alkalmam van arra is, hogy Isten 
evangéliumát megosszam a szenvedő 
családdal, és az összegyűlt rokonokkal, 
barátokkal és ismerősökkel.

A Petőfi Klub otthont ad a 9-es szá-
mú Jámbor Lajos cserkész csapatnak 
is, amelynek tagja és lelkipásztora is 
vagyok. Három gyermekem szintén 

cserkészek. Augusztus 1-18 között gyer-
mekeim együtt utaztak fel az itteni cser-
készekkel a fillmore, NY-i Sík Sándor 
cserkész táborba, ahol még mélyebb ba-
rátságokat kötöttek az itteni fiatalokkal 
és gyermekekkel. Napjainkban mintegy 
26 cserkész gyűl össze minden pénteken 
a Petőfi Klubnál.

Ugyancsak itt talált otthont a Mátyás 
Király Magyar Iskola is, amely minden 
hónapban egy szombaton tartja alkal-
mait. A magyar nyelv tanulása, a kul-
túra, történelem, játék és közösség épí-
tés mellett hittant is tanítunk, amelyre 
engem kértek fel. Öröm nézni, hogy a 
gyermekek milyen nagy lelkesedéssel 
hallgatják a különböző bibliai története-
ket, és tanulják meg a vasárnapi iskolai 
énekeket. 

Október 17-18 között lesz megtartva a 
9-ik Sarasota-i Magyar Fesztivál. Több 
ezer magyar látogat el erre az alkalomra 

zust. mondanom sem kell, hogy a gyer-
mekek nagy örömmel fogadták a "Saját 
Bibliát," mivel az egész hét alatt nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a törté-
neteket a Bibliából olvassuk fel.

A VBH után, amint az iskola elkezdő-
dött, meghirdettük az itteni magyarság 
között, hogy szeptember 6-val kezdő-
dően Vasárnapi Iskolát fogunk tartani 
a gyermekek számára minden vasár-
nap. Amíg a felnőttek az istentiszteleten 
vannak, addig a gyermekek számára, 
ugyanazzal a témával és alap igével, a 
maguk szintjén fogunk foglalkozni. A 
foglalkozásokat a feleségem, Ibolya, és 
leányaink, Laura és Nikki vezetik. Az-
óta nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel 
jönnek a gyermekek és családok, sokan 
olyanok, akik ezelőtt még soha nem jár-
tak az istentiszteleti alkalmainkra. 

Szeptember 26-án a helyi újság, a 
Venice-i Gondolier Sun, a fő oldalon 
közölt egy nagyszerű képes cikket a 
gyülekezetünk munkájáról és céljairól. 
Nagyon örültünk, hogy így is sikerült 
gyülekezetünk hírét terjeszteni a kör-
nyék lakosai között.

Külön élmény volt gyülekezetünk 
számára, hogy szeptember 27-én és 
október 4-én édesapám és édesanyám, 
Kulcsár Sándor lelkipásztor és felesé-
ge Anna Mária is közöttünk lehetett. 
mindkét vasárnap édesapám hirdette 
Isten igéjét, amelyet örömmel fogadott 
az itt élő magyarság. Többen emlékez-
tek korábbi szolgálatára, és megtudva 
hogy újból prédikálni fog, az október 
4-i istentiszteletünkön majdnem hatvan 
személy volt jelen.

Örömmel tölt el az a tudat, hogy Is-
ten bennünket ilyen szép helyre küldött, 
mint Florida nyugati partja, ahol csupán 
sarasota megyében több mint 15,000 
magyar él. Egyre több és több személy-
lyel ismerkedünk meg, és több és több 
alkalom adódik arra, hogy Jézusról be-
széljünk az embereknek. Mivel csupán 
5 percre lakunk a Petőfi Klubtól, meg-
próbálunk minden alkalomra elmenni, 
és kapcsolatokat építeni az emberek-

úgy ahogy sokan tették ezt, amikor Jé-
zus a földünkre jött, hogy bűneiktől 
megszabadítson. Dániel, és három ba-
rátja, Sidrák, Misák és Abednegó életét 
megfigyelve láthattuk, hogy ők minden 
körülmény között követték Istent. Nem 
akarták megfertőztetni magukat a ki-
rály ételeivel, mivel még az evésben is 
követni akarták a vezetőjük utasítását. 

A harmadik napon azt is megtanul-
tuk, hogy teljesen bíznunk kell a veze-
tőnkben, Jézusban, bármilyen veszélyes 
körülmények közé is kerülünk. sidrák, 
misák és Abednegó annyira bíztak ve-
zetőjükben, Istenben, hogy még a tüzes 
kemencétől sem ijedtek meg. Semmi 
sem tántorította meg őket abban, hogy 
hűségesen kövessék Istent, Aki meg is 
segítette őket.

A negyedik nap megtanultuk azt, 
hogy ne engedjük, hogy bárki vagy 
bármi is letérítsen bennünket az útról. 
Dániel hűségesen kitartott Isten mellett 
és követte Öt, akkor is amikor azzal fe-
nyegették, hogy az oroszlánok vermébe 
dobják, ha továbbra is Istent követi. Is-
ten ebben a helyzetben is megsegítette 
őt, mivel hűségesen követte vezetőjét!

Az utolsó napon megtanultuk, hogy 
mindvégig nyitott szemmel és figyelme-
sen kell  követnünk Jézust addig, amíg 
megérkezünk a Mennyországba, arra a 
helyre, amit számunkra és azok számá-
ra készített, akik elfogadták és követik 
Öt hűségesen. Dánielnek megmutatta 
egy látomásban az eljövendő dolgokat, 
és megígérte neki, hogy mindvégig vele 
lesz. János apostolnak pedig egy láto-
másban mutatta meg a mennyország 
csodálatos ajándékát. A mi feladatunk 
az, hogy Jézust hűségesen kövessük 
mindaddig, amíg újból visszajön értünk.

A záró napon meghívtuk a szülőket, 
nagyszülőket, barátokat és ismerősöket 
is, hogy meghallgassák az egész héten 
tanult bibliai történetek üzenetét, vala-
mint az énekeket. Ezután szeretet ven-
dégségre hívtunk meg minden jelenle-
vőt. A gyermekeknek volt ugrálóház, 
csúszda és különböző színű vattacukor. 
minden gyermek kapott egy emlék 
fényképet és egy Bibliát, amit otthon is 
olvasva jobban megismerhetik majd Jé-
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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 2015. október

Gyülekezetileg, ez évben egy héttel 
korábban ünnepeltünk, ugyanis fiatal-
jaink New Yorkba utaznak, az ifjúsági 
találkozóra, a dátum szerinti hálaadás 
hétvégéjén. Így október 4-én gyűltünk 
össze, hogy kifejezzük hálánkat Meny-
nyei Atyánk előtt. 

Hálánkat csak fokozta, hogy ez alka-
lomból az épülő imaházunkban tarthat-
tuk istentiszteletünket. Igaz, még fél-
kész állapotban van az imatermünk, de 
ez nem jelentett gondot senki számára. 
Remélve, hogy felmelegszik az idő, déli 
12 órára tettük a kezdést, azonban már 
jóval azelőtt sokan megérkeztek. A 11 
órától kezdődő énekóra után Püsök Dá-
niel testvér hálaimával és az egybegyűl-
tek köszöntésével nyitotta meg hálaadó 
ünnepünket a gyönyörűen feldíszített 
szószékként is szolgáló hálaoltártól. Ezt 
követőleg Kulcsár Levente testvér és az 
Aradról érkezett Kürti Gábor testvér 
buzdították a testvériséget az őszin-
te, buzgó hálaadásra. Jó volt hallani a 
testvérek élő imádságát, hálaadását, 
aminek egyik legfőbb tárgya az épülő 
imaházunk volt. A nyilvános hálaadást 

TORONTO

a legkisebbek kezdték szavalatokkal és 
énekekkel, de bekapcsolódtak a tinik, 
a fiatalok és az idősebb testvérek is. 
Az énekkar lelket melegítő, színvona-
las hálaadó énekekkel dicsőítette Istent 
Csercsa Tamás és Kis Endre karmeste-
rek vezetésével, a közös éneklést pedig 
a fiataljainkból álló dicsőítő csoport ve-
zette. 

Külön kiváltság volt számunkra, hogy 
vendégünk volt Gerstner Kornél testvér 
családjával, aki angol nyelven hirdette 
Isten élő igéjét a szomjas hallgatóság 
felé. Hálaadásunkat Püsök testvér rövid 
igei buzdítása zárta, aminek végén ifj. 
Bákai István lelkipásztor testvér mon-
dott záróimát. 

Tudjuk azonban, hogy nem tudtuk 
le egy évre hálaadási kötelességünket, 
hisz naponként hálát kell ADNUNK Is-
tennek a számba vett áldásokért. 

Istentiszteletünk után rendívül finom 
közös ebéddel folytattuk együttlétün-
ket, amit egy barátkozó házaspár készí-
tett el a 130+ résztvevő számára. 

Hazamenet előtt többen megkérdez-
ték mosolyogva, hogy ezután itt fogunk 
e gyűlni. Sajnos nemmel kellett erre vá-
laszolnunk, hisz annak ellenére, hogy 
kívülről kb. 90 százalékban készen van 
az épület, a belső munkák még renge-
teg időt, energiát és pénzbeli befekte-
tést igényelnek. Reményünk az, hogy 
tavaszra, vagy kora nyárra hivatalosan 
is megnyithatjuk és beköltözhetünk új 
imaházunkba. 

Természetesen, ahogy minden építke-
zésben lenni szokott, fogytán van úgy az 
erőnk, mint a pénzünk is. Kérjük test-
véreinket, hogy imádkozzanak értünk, 
segítsenek nekünk és amennyiben tehe-
tik támogassanak minket anyagi java-
ikkal is, hogy minél hamarabb befeje-
ződjön a fizikális építkezés folyamata és 
több időt, lelki energiát tudjunk fordí-
tani a lelKi épÍtKezésre!

                                Egy résztvevő

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).

floridából, de még más államokból is. 
A Nyitott Biblia Gyülekezet  ebben az 
évben is sátort fog bérelni, hogy jelen-
létünkre felhívjuk az itteni magyarság 
figyelmét, valamint szolgálni tudjuk a 
magyarság lelki szükségeit. mi több, 
ebben az évben, a gyülekezetünk a fesz-
tivál mindkét napján istentiszteletet fog 
vezetni a fesztivál színpadjáról. Imád-
kozunk azért, hogy Isten igéje jó vissz-
hangra találjon a jelenlevők szívében, 
és hadd szítson lelki szomjúságot Isten 
iránt. 

Vágyunk ugyanaz, mint Pál apostolé 
volt. Hiszünk Istenben, tehát szóljuk is 
Isten igéjét, tudva azt, hogy mindenki 
számára szól a Jézus Krisztusról szóló 
örömhír. Célunk az, hogy egyre több és 
több ember fogadja el, és adja tovább Is-
ten kegyelmét, és egyre többen adjanak 
hálát Isten dicsőségére. (2 Kor 4:13-15)     

                                Kulcsár Attila

Hálaadás Torontóban
A kanadaiak minden év október má-

sodik hétfőjén ünneplik a hálaadó ünne-
pet. Az ünnep  célja az 1957-ben közzé 
tétetett proklamáció szerint a következő: 
"Legyen egy általános hálaadó nap a 
Mindenható Istennek a bőséges aratá-
sért, amivel Kanada meg lett áldva". 

Nagyon örülünk, hogy olyan ország-
ban élünk, amely fontosnak látja és sza-
badnapként megadja a lehetőséget a kö-
zösségi és családi hálaadásra. Hisszük 
Isten is örül ennek.
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folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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synod on the Family in rome
The Baptist World Alliance (BWA) 

is one of several global Christian 
organizations represented at the second 
synod of Bishops on the family in 
Rome.

The gathering, which began on 
October 4, is in continuity with a similar 
synod in October 2014 and includes 
Roman Catholic bishops from around 
the globe to discuss important issues 
facing families today.

Roy medley, general secretary of 
American Baptist Churches UsA, 
chair of both the BWA Commission on 
Interfaith Relations and the membership 
Committee, a member of the BWA Ge-
neral Council and Executive Committee, 
is the BWA fraternal delegate at the 
meetings in Rome.

Pope Francis opened the Synod on 
the family with a reminder that it is 

not a forum where leaders come to an 
agreement, but a journey of openness to 
the Holy spirit and "apostolic courage" 
against worldly temptations that can 
lead people away from the truth.

Cardinal Peter Erdo of Esztergom-
Budapest, the synod's relator general, 
examined current challenges to the 
family and marriage, the vocation of the 
family and the family's mission today.

Valerie Duval-Poujol, president of 
the Ecumenical Commission of the 
Protestant Federation of France who 
teaches biblical exegesis at the Catholic 
Institute of Paris, and a member of the 
BWA Commission on Doctrine and 
Christian Unity, represented the BWA 
at the October 2014 synod in Rome.

Washington, DC (BWA) bwanet.org

columbus' Motivation  
to Set Sail

"There are but 155 years left...at 
which time...the world will come to 
an end," wrote Christopher Columbus 
in his book Libro de Las Profecias, 
composed in 1502 between his 3rd and 
4th voyages. "The sign which convinces 
me that our Lord is hastening the end of 
the world is the preaching of the Gospel 
recently in so many lands." Though his 
predictions were off, Columbus revealed 
his motivation for setting sail on his first 
voyage AUGUsT 3, 1492, with the Nina, 
Pinta and the Santa Maria: "I spent 
seven years in your royal Court arguing 
the case with so many persons of such 
authority and learned in all the arts, and 
in the end they concluded that all was 
idle nonsense...yet the outcome will be 
the fulfillment of what our Redeemer 
Jesus Christ said...that..all that was 
written by him and by the prophets to 
be fulfilled." Columbus continued: "The 
Holy scriptures testify...that this world 
will come to an end...st. Augustine says 
that the end of this world will occur in 
the seventh millennium following the 
Creation." Columbus ended: "I have 
already said that for the execution of the 
enterprise of the Indies, neither reason, 
nor mathematics, nor world maps were 
profitable to me; rather the prophecy of 
Isaiah was fulfilled."

American Minute with Bill Federer 
August 3, 1492 Christopher Colum-

bus set sail from Palos, Spain, on a 
voyage that took him to the present-
day Americas. Columbus Day falls on 
October 12. this year.

be a refugee and, in his earthly life, our 
Lord models for us how to receive the 
oppressed and the excluded. He teaches 
us how to treat strangers among us and 
he refocuses our sights on the identity of 
the neighbor we are called to love. Our 
Lord appears incognito as a refugee and 
says "I was a stranger and you welcomed 
me” (Matthew 25:35).

In these days when the people of God 
are still able to hear the voice of God's 
Son at the junction of "the crowded 
ways of life" amidst "the noise of selfish 
strife" threatening to drown out the cries 
of those who suffer, we need to affirm 
the words of frank North's song: "from 
famished souls, from sorrow's stress, 
[God's] heart has never known recoil."

Let us offer the prayer prepared 
in 2007 by the National Council of 
Churches in Australia:

God bless our eyes, that we may 
recognize injustice and neglect.

God bless our ears, that we may hear 
the cries of the persecuted.

God bless our mouths, that we may 
speak words of welcome to newcomers.

God bless our shoulders, that we may 
bear the weight of providing protection 
and rebuilding lives.

God bless our hands, that we may work 
together with all people to establish just 
and lasting peace.

God bless our hearts, that we may 
be transformed into witnesses of truth, 
justice and love.

Beyond this, ought we not to receive 
refugees with open arms and exchange 
their vulnerability with ours?

                                    bwanet.org

reFugees
by Rev. Neville Callam 

Lord, you have been a refuge to the 
poor, a refuge to the needy in their 
distress, a shelter from the rainstorm 
and a shade from the heat. When the 
blast of the ruthless was like a winter 
rainstorm, the noise of aliens like heat in 
a dry place, you subdued the heat with 
shade of clouds; the song of the ruthless 
was stilled (Isaiah 25:4-5 NRsV).

You see their faces stained with the 
tears of suffering and sadness, their 
brow scarred with the marks of arduous 
journeying.

You connect with their minds soaked 
sour in horrific memories. You feel their 
heartbeat strumming in the key of hope 
and insisting it is not captivated by the 
lure of self delusion.

These are the refugees that some 
prefer to call migrants. Undoubtedly, 
some may be grasping primarily at 
the opportunity for a new beginning 
economically; but it appears most are 
fleeing the hopelessness of war-ravaged 
lands where communities have been 
ripped apart, families separated and 
human longings have been eclipsed by 
doom and gloom.

The unforgettable images of refugees 
flooding into Europe fill our pounding 
hearts with sadness.

In 1951, in the aftermath of World 
War II, the United Nations approved the 
Refugee Convention, which identifies 
a refugee as someone who, "owing to a 
well-founded fear of being persecuted 
for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group 
or political opinion, is outside the count-
ry of his nationality, and is unable to, or 
owing to such fear, unwilling to avail 
himself of the protection of that country."

The Judeo-Christian faith has much 
to teach us on how to treat refugees. 
In the story of the Exodus, we meet a 
wandering people fleeing slavery and 
oppression. As defenseless aliens, God 
grants them a home. The clarion call of 
Deuteronomy 23:16 is for us to adopt 
the right attitude to those who flee from 
intolerable oppression: "They shall 
reside with you in your midst . . . and 
you shall not oppress him."

matthew 2:13-15 implies that Jesus 
himself experienced what it means to 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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Today, you might want to write or 
Tweet your pastor and tell them, even 
publicly, that you love them for who 
they are, but also, remind them that you 
know Who they are not.

It’s a wonderful, beautiful thing when 
you care for, acknowledge, and affirm 
those in leadership in the Church. It’s 
a kind, Biblical response to the bless-
ing you receive from another’s efforts 
and sacrifice, but maybe the greatest 
gift you can give a high-profile pastor, 
is to remind him or her, that earthly 
position does not necessarily reflect 
personal value, and that a public plat-
form, doesn’t ever elevate the shepherd 
above the flock.

friends, love your pastors, respect 
your pastors, (even get them cool su-
perhero stuff for Christmas), but please, 
don’t worship your pastors. It’s a bad 
idea for both you, and them.

Don’t let your pastor get bigger than 
Jesus.

                            John Pavlovitz

“We’re more popular than Jesus now; 
I don’t know which will go first — rock 
and roll or Christianity.” These words 
were spoken in 1966, by Beatles member 
John Lennon. 

many Christians at the time were 
outraged, perfectly illustrating how to 
completely miss a point, as the singer/
pop star/activist wasn’t claiming that his 
band was better than Jesus, but bigger; 
having a higher profile and greater 
influence in popular culture. (For those 
who were alive at the time, and whose 
hearing was permanently damaged by 
the ear-severing shrieks of young girls 
watching them, his statement only 
seems slightly like hyperbole).

Lennon certainly didn’t believe his 
popularity actually eclipsed Jesus’, 
but even if he did, the crazy thing, 
is just how many could say the same 
thing today, and put up a pretty good 
argument; singers, politicians, Reality 
TV stars; all hovering the rarefied air of 
demigods.

With technology allowing everyone 
to have their own Public Relati-
ons department, and with our seemingly 
insatiable desire to consume content 
of any quality, we see megasuperstars 
being manufactured every day. 
They acquire massive Twitter followers, 
generate the incomes of small countries, 
and impact fashion, politics and social 
justice causes with ease.

There are lots of these “little Gods” 
in our midst as believers; cultural idols 
who threaten to steal our attentions and 
affections, who campaign to take up 
our faith-space. That’s really nothing 
new, as the Bible warns against this 
continually and clearly.

But most alarming of all, is that 
there is a new breed of worldwide pop 
star, whose power and influence daily 
competes for the hearts and devotion of 
Jesus followers throughout the world: 
The Celebrity Pastor.

The rise of massive megachurches, 
and the influence of religious 
multimedia organizations, have made 
modern Christian Church culture 
the newest star machine; churning 
out a seemingly endlessly supply of 
overstyled, attractive, charismatic men 
and women of God, who are perfectly 
bred for mass consumption. They seem 
totally fine with soaking up the spotlight 
and getting the lion’s share of the glory; 
leaving Jesus as only a quiet, gracious 
runner-up.

These religious celebrities and their 
star-centered clubs are fairly easy to 
spot, once you know where to look:

- Their airbrushed photos clog ev-
ery page of the church’s website; every 
bulletin and video release.

- They insulate themselves from their 
congregations, only appearing on the 
stage, or in well-documented photo ops.

– They are unavailable and unreach-
able for the individual pastoral care 
needs of their people; interacting only 
with the crowd.

– Their church’s ministries and wor-
ship services all begin to look like pro-
motional events for their latest book 
deal or speaking tour.

And yet, it’s really not ultimately their 
fault. for as much ambition or adulation, 
or attention as these pastors may or may 
not start out chasing after, there’s really 
no one to blame but ourselves for giving 
it to them, and for building their brands 
so they can keep it.

- We see entire churches built entirely 
upon a personality cult; with pastors 
spoken of in hushed, reverent tones, as 
if they were vying for a spot in the Trin-
ity itself.

– People reTweet their latest 140-char-
acter morsels, but rarely, if ever, quote 
Jesus himself.

– They give fawning Facebook shout-
outs, and send out gushy, public “thank 
you’s” to the pastors, which feel more 
like fan letters, than responses to min-
istry.

– They devour books and blogs with 
their pastor’s interpretations of the Bi-
ble, but rarely feel compelled to crack it 
open for themselves.

Having been a pastor for 17 years, and 
getting to be with, around, and close 
to hundreds of professional Christians, 
I can tell you that no matter how wise, 
talented, God-loving, and visionary they 
might be, they’re all as equally flawed 
and messy as anyone in their congre-
gations. Each of them are ministering 
amidst the constant, incredible tension, 
between serving a savior, and being 
seen as one.

And none of them, not a one, deserves 
the heart space that was intended for 
God.

They all; we all, struggle to take any 
attention and accolades we receive, and 
not absorb them, but rather pass them on 
to their proper place. We need you, in 
our congregations to help us.

The greatest advice I ever got on this 
mater was from a mentor and former se-
nior Pastor, who very early in my min-
istry life said to me, “I have two pieces 
of good news… The first, is that there is 
a savior. The second, is that you’re not 
Him.” I try to remember that every day, 
with varying degrees of failure.

WHen Your pastor is Bigger tHan Jesus  

“every Moses needs an aaron” 
“When Moses’ hands grew tired, they 

took a stone and put it under him and he 
sat on it. Aaron and Hur held his hands 
up—one on one side, one on the other—
so that his hands remained steady till 
sunset.” Exodus 17:12

Great pastors gift? Your prayers. This 
is the greatest gift you can give your 
pastor. If you don’t love him like you 
should, begin to pray for him and you 
will. Of course, if you already love him, 
then you’ll naturally want to pray for 
him. That’s fuel for more ministry!
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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)
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iMáDKozzunK 
egYMásért

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

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

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

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

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Kelemen Szabolcs lelki-
pásztorért és munkatársaiért.

táVol és Mégis KÖzel 
Böjte Csaba  

a bevándorlásról

„Én nem a bevándorlóktól féltem 
Európát, hanem a lagymatag kereszté-
nyektől. Az a természet rendje, hogy az 
a népcsoport, amely vegetál, amely nem 
alkalmas rá, hogy az életet továbbvigye, 
elsorvad, kihal, lehúzzák a lefolyón, és a 
helyüket elfoglalják azok a népek, ame-
lyekben van életerő, lendület, bátorság. 
A családokban gyerekek születnek, cso-
bogó élet veszi őket körül. 

A mai Európa langyos állóvíz, ahol 
sok ember egyik legfőbb gondja a fo-
gyókúra, az alakformálás és értéktelen, 
csillogó kacatok gyűjtése, a testet, lelket 
megrontó élvezetek utáni hajsza. 

A Jóisten, úgy látom, a migrációs kér-
déssel egy jó nagy fakanalat ragadott, és 
elkezdte kavarni ezt a hatalmas fazekat. 
Isten azt szeretné, hogy térjünk észhez, 
térjünk meg, különben elveszünk. Ne 
magunkra aggatott címkékkel jelezzük, 
miben hiszünk, hanem legyen gerin-
cünk, jól definiált értékeink, amelyek-
hez tartjuk magunkat. Ne nyafogjunk, 
hogy de nehéz a feladat, hanem küzd-
jünk. A focicsapat sem siránkozhat, ha 
erős az ellenfél, hogy jaj, összeesküd-
tek ellenünk, tervet eszeltek ki, hogyan 
győzzenek le bennünket! Küzdeniük 
kell, megfogalmazni saját elméletüket, 
hogyan nyerhetik meg a meccset! 

Az most a kérdés, káoszba süllyedt 
harmadik világ lesz-e Európából, vagy 
a tolerancia, a becsületes munka, a pár-
beszéd útján mi leszünk képesek segítő 
kezet nyújtani, hogy mindenütt megte-
remtődjön egy rendezett, békés világ. 
Nem lehet folyamatosan félrevert ha-
rangok zajában élni, ezért nyugtassuk 
meg magunkat, s arra összpontosítsuk 
erőinket, ami a feladatunk. 

Jókedvvel, örömmel, gyermekekkel 
töltsük meg a Kárpát-medencét, mert az 
ország mindig azé lesz, aki élettel, gyer-
mekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, 
a légüres teret a máshonnan jövő em-
berek töltik be. A demográfiai kérdés az 
egyik legfontosabb a Kárpát-medencé-
ben. Ha ezt nem tudja népünk megolda-
ni, legördül számunkra a függöny.”

Böjte Csaba OFM  
(napimigráns.com)

Kint jártam Budapesten a déli pálya-
udvaron és rengeteg menekültet és köz-
tük sok - sok gyereket láttam....

A politikusainknak, a katonáknak 
meg kell védeni a lakosságot, nekik ez 
a dolguk, de nekem mind Krisztus sze-

retetének hírnökének az a dolgom, hogy 
az emberekben lévő szeretet lángot élet-
ben tartsam! Testvéreim ezért minden-
kit arra kérek, hogy a menekültekkel 
szemben legyünk emberségesek! 

     Szeretettel, Csaba t. (FB, aug 27)
Olyan legyen néktek a jövevény, aki 

nálatok tartózkodik, mintha közületek 
való benszülött volna, és szeressed azt 
mint magadat, mert jövevények voltatok 
Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti 
Istenetek. 3móz 19,34

"Mert éheztem, és ennem adtatok; 
szomjúhoztam, és innom adtatok; jöve-
vény voltam, és befogadtatok engem..." 
Máté 25,35

KÖNYVAJÁNLó 
 tisztán és HallHatóan 

Válogatás ötven év írásaiból 
 A sajtóban végzett munkásságának 50. 

jubileuma alkalmából a Baptista Kiadó 
gondozásában megjelent Marosi Nagy 
Lajos Tisztán és hallhatóan című köny-
ve. Marosi Nagy Lajos újságíró, szerkesz-
tő főként egyházi sajtóorgánumokban 
megjelent írásait válogatta kötetbe. 

A Tisztán és hallhatóan címmel meg-
jelent könyv bemutatóját az  újpesti  
imaházban  tartották  július  17-én.  A  
szokatlanul  forró  kánikula  ellenére 
félszáznál  többen  tisztelték  meg  az  
eseményt  jelenlétükkel.  A  szóban  for-
gó  kiadvány megítélése  szempontjából  
ez  talán  nem  mérvadó,  ám  annál  be-
szédesebben  jelzi  a baptista egyházban 
számos tisztséget betöltött (és betöltő) 
szerző iránti megbecsülést. 

  T.  Pintér  Károly,  az  Evangélikus  
Élet  főszerkesztője  a  következőkép-
pen indokolta írásában a könyvbemu-
tató iránti érdeklődést és a szerző iránti 
megbecsülést: „elolvasva (vagy újraol-
vasva) a kötetbe került írásokat, rögvest 
érthetővé is válik, miért e köztisztelet.  
Mert  bár  irományai  többségében  a  
szerző  igyekszik  szerényen  háttér-
ben tartani  önmagát  (bemutatkozását  
is  egyes  szám  harmadik  személyben  
írja!), összességében  meglehetős  pon-
tossággal  rajzolódik  ki  egy  elkötele-
zett,  Istennek odaszánt  életút.  Ezzel  
együtt  sem  önéletrajz  a  Baptista  Ki-
adó  gondozásában közelmúltban meg-
jelent gyűjtemény. 

Az  1947-ben  született  Marosi  Nagy  
Lajos  nem  csak  magánéletének  epizód-
jai, hanem  a  történelem  (elsősorban  
az  egyháztörténet)  fejezetein  keresztül  
is  az evangéliumot közvetíti – tisztán 
és érthetően. Az antológia legnagyobb 
része pedig – a műfaji  változatosság  el-
lenére  –  tulajdonképpen  a  szó  legjobb  
értelmében  vett igehirdetés.” 

                              Horváth Ferenc

Bizonyságtétel Marosi Nagy Lajos 
könyve, amelyet jó szívvel ajánlok min-
denki figyelmébe. Hálagyümölcs, öröm-
teli éneklés amely „Tisztán és hallható-
an” zeng, hogy beszédünk összhangban 
legyen cselekedeteinkkel. Tisztán, azaz 
érthetően, világosan, pontosan és jól. 

                               Novotny Zoltán
A könyvet a Baptista Könyvesboltban 

(Budapest), vagy a szerzőnél lehet meg-
vásárolni. E-mail: mnl@t-online.hu
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A tízparancsolat és én (2)
Ne csinálj magadnak faragott képet, 

és semmi hasonlót...  2móz 20,4

Az ész az ajtó, melyen az igazság be-
jár.

A kép melyet az ember farag, fest, 
fotóz, az mindég végleges! Olyan ami-
lyen, és nem lehet változtatni rajta. Le-
het összetörni, összetépni. sohasem úgy 
értettem Istennek e parancsát, mint til-
tást, hanem, hogy lehetetlen. Nem Isten 
miatt, hanem magam miatt, mert ne-
kem, mint embernek, a képességeim vé-
gesek, hogy megismerjem Istent, mert 
csak annyit tudhatok meg róla, ameny-
nyit Ő kijelentett. Ez csak egy kis része 
lényének, de úgy néz ki, ez is sok! Azért 
sem tudom megformálni, véglegesíteni, 
mert Ő élő Isten. Örökkévaló.

Isten olyan nagy, mondta egy kislány-
ka, mikor megkérdezték, hogy betölti az 
egész mindenséget, és olyan kicsi, hogy 
elfér a szívemben.

Sokan megformálják, véglegesítik Is-
tent, sajnos saját kárukra, mint az egy 
tálentumos szolga: "Mert féltem tőled, 
mivelhogy kemény ember vagy; elveszed 
amit nem te tettél el, és aratod amit nem 
vetettél." Lk 19,21. Ilyen volt az Isten-
képe, és eszerint élt és cselekedett.

Jób barátai igen meggyőzően beszél-
nek Istenről, de a végén kiderül, maga 
Isten mondja, hogy nem igazán! Jób ké-
telkedik érvelésükben, és nagyon jól te-
szi, amikor azt mondja: "Óh, ha tudnám, 
hogy meglátom Őt, elmennék szinte az 
Ő székéig. Elébe terjeszteném ügye-
met... Hadd tudnám meg, mely szavakkal 
felelne nekem..." Jób 23,3-5. "Majd felele 
az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda: 
Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet 
beszéddel? Nosza övezd fel, mint férfiú 
derekadat, én majd kérdezlek, te meg ta-
níts engem!" Jób 38,3-4. És Isten beszél, 
bemutatkozik Jóbnak, és a végén Jób így 
nyilatkozik: "Az én fülem hallásával hal-
lottam felőled, most pedig szemeimmel 
látlak téged." Jób 42,5.

"Miután pedig e szavakat mondotta 
vala az Úr Jóbnak, szóla a Témánból 
való Elifáznak: Haragom felgerjedt el-
lened, és két barátod ellen, mert nem 
szóltatok felőlem igazán, mint az én 
szolgám, Jób." Jób 42,7.

A tékozló fiú úgy látja apját, hogy vele 
nem lehet élni. Az idegenben, apjától tá-
vol, megváltozik az apa-képe, de ez a 
kép nem végleges, mert az igazi képet 
maga az atya rajzolja meg, megbocsájtó 
szeretetével, visszafogadó kegyelmével.

A párizsi Luvrban van egy portré, me-
lyet csak megfelelő oldalról és letérdelve 
lehet meglátni. Aki hajlandó letérdelni, 
az megláthatja Krisztus arcát, ahogy azt 
a festő képzelete festette meg.

Pál apostolnak, még mint Saulnak, 
van egy istenképe, melynek értelmében 
buzgólkodik Istenért, ahogy ezt később 
írja is: "Mert bizonyságot teszek felőlük, 
hogy Isten iránt való buzgóság van ben-
nük, de nem megismerés szerint." Rm 
10,2. Amikor a mennyei fény a földre 
veti, tudja, hogy ez egy valaki, így is 
kérdezi, hogy: kicsoda vagy, Uram? 
Az Úr Jézus válaszol, és Pál lesz Isten 
szentségének, és szeretetének, legna-
gyobb ismerője. "Mert most tükör által 
homályosan látunk, akkor pedig szín-
ről-színre; most rész szerint van ben-
nem az ismeret, akkor pedig úgy isme-
rem majd, amint én is megismertettem." 
1Kor 13,12.

sokan úgy viselkednek és élnek, 
mintha Jézus a pajtásuk volna. Pedig Já-
nos, a szeretett apostol így nyilatkozik: 
"Mikor pedig láttam Őt, leesém az ő lá-
baihoz, mint egy holt. És reám veté az Ő 
jobbkezét, mondván nekem: Ne félj; én 
vagyok az Első és az utolsó, És az Élő; 
pedig holt valék, és íme élek örökkön 
örökké Ámen." Jel 1,17-18.

A zsid 1,3-ban arról szól az Ige, hogy 
Jézus Isten dicsőségének a visszfénye. 
Pecsétje, az eredeti szöveg szerint: lenyo-
mata. A pecsét pedig csak akkor olvas-
ható, ha lenyomják. Az Isten dicsőségé-
nek képe pedig csak a szív hústáblájára 
nyomható le. Ez mindenkinél személy 
szerint készül. Ezt a lenyomatot nem tu-
dom magam megcsinálni, hanem csak az 
Úr, mert szívvel hiszünk az üdvösségre. 
Így válunk, és csakis így válhatunk egy-
gyé azokkal, akiknek ugyanaz az isten-
képünk van. "Míg eljutunk mindnyájan 
az Isten Fiában való hitnek és az ő meg-
ismerésének egységére..." Ef 4,13.

Azt mondják, hogy L.D. Vivci a 
„Mona Lizát” mindenhova magával 
vitte, mert folyton dolgozott rajta. Ami 
vonzó ennek az asszonynak a portréjá-
ban az a befejezetlenség. Leonárdo há-

zasságon kívül született. Nem ismerte 
az anyját, az apja nevelte. Ezért, állító-
lag a festő az anyját, anyja arcát akarta 
megfesteni, és szinte leste, hogy megje-
lenik majd a vásznon. Valószínű innen a 
titokzatos mosoly mona Liza arcán.

Ne faragj magadnak képet Istenről, 
mert lehetetlen. Egy útja van: "Boldo-
gok, akiknek szívük tiszta: mert ők Istent 
meglátják.” mt 5,8.

Csak a Golgotán át vezet az út a nyi-
tott sírig, mely előtt találkozhatunk a 
feltámadott Jézus Krisztussal. Ahogy 
mózes láthatta Istent, de csak hátulról, 
a sziklahasadékba rejtve, így mi is Jé-
zus Krisztus által, mert ő mondta, aki 
lát engem, látja az Atyát. Én és az Atya 
egy vagyunk. Jn 14,9.

Aki Istennek hátat fordít, csak a maga 
árnyékát látja. Minél távolabb halad, 
árnyéka nő, és nő, mind hosszabb lesz, 
ő meg kisebb, és kisebb, míg bele nem 
vész a sötétbe. 

                       nagyajtai eszter

Úti álDás
Az ÚR legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az ÚR legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon
és megvédjen a veszedelmektől.
Az ÚR legyen mögötted,
hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől.
Az ÚR legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az ÚR legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az ÚR legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az ÚR legyen fölötted,
hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben! Ámen

Egy ír nyelvű Szt.Patrik-kódex  
alapján, Kr. u. IV.sz-ból.


