
KapcsolatunK  Jézussal - János 15:1-8
megáldani Isten a világot. A szőlőtő, 
amit Egyiptomból hozott ki, és beplán-
tált a kövér hegyoldalon. (Ézs 5:1-7). 
Izráel csődöt mondott a küldetésében, 
gyümölcstelen lett és meddő. Izráel 
csak egy előkép, de az igazi szőlőtő én 
vagyok – mondja Jézus.

Ez egy új szövetség, egy új odatar-
tozás. Nem egy nemzethez, nem egy 
felekezethez kell tartoznod, hogy élj. 
Jézushoz tartozol és élsz! Rajta kívül 
nincs élet.

Mi a keresztyénség? Mi a hívő élet?
Járok gyülekezetbe vasárnap, ha van 

időm elnézek a szerda esti bibliaórára. 
Adakozok, igyekszem olvasni a bibliát 
minden nap, igyekszem jót tenni, igyek-
szem minden embert szeretni... Nem 
igazán ez a Biblia válasza a kérdésre, 
bár a felsoroltakban sok igazság van. 

A Biblia válasza a felsoroltakhoz ké-
pest túl forradalmi, annyira az, hogy 
sokan a keresztyén világban sem értik. 
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én 
Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesz-
szőt, amely nem terem gyümölcsöt én-
bennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt 
terem, azt megtisztítja...

Jézus Krisztus az igazi szőlőtő. Mi 
a szőlővesszők. Az Atya a szőlőműves.

A szőlővessző célja a gyümölcster-
més. A létezése a gyümölcs miatt van. 

Nincs értelme a létezésének, ha nincs 
rajta gyümölcs. Amely pedig terem gyü-
mölcsöt, azt a szőlőműves  megtisztítja, 
hogy még több gyümölcsöt teremjen. 
Egy vessző sem teremhet gyümölcsöt 
ha nem marad a szőlőtőben. Egymagá-
ban a szőlővessző élettelen. Az éltető 
nedv a szőlőtőből áramlik a vesszőbe. 
A szőlővesszőnek benne kell maradni a 
szőlőtőben. 

Tanulságok:
A szőlőtőben élet van! A keresztyén-

ség az életről szól. 
Egy élő organizmus, nem egy élette-

len tárgy. A keresztyénség nem halott 
dolgokról szól, hanem életről, eleven-
ségről, gyümölcsről. Nem csupán agya-
lás, tanok megértése és elfogadása. Nem 
csupán arról szól, hogy eljársz egy gyü-
lekezetbe. A szőlőtőben élet van. Nem 
látod ugyan, mert az élet el van rejtve a 
szőlőtő nedvében, ami végig áramlik a 
tőből a vesszőkbe, és ez a gyümölcsözés 
egyetlen útja. A keresztyénség életről 
szól. Egy élettelen keresztyén, egy élet-
telen gyülekezet ellentmondás önmagá-
ban.

Az Isten élete beléd áradt. Péter apos-
tol azt állítja a 2Péter 1:4-ben, hogy mi 
... isteni természet részeseivé lettünk. 

A TARTALOMBÓL
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„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én 
Atyám a szőlősgazda. 2Azt a szőlővesszőt, 
amely nem terem gyümölcsöt énbennem, 
lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt 
megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt 
teremjen. 3Ti már tiszták vagytok az ige 
által, amelyet szóltam nektek. 4Maradja-
tok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan 
a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt 
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy 
ti sem, ha nem maradtok énbennem. 5Én 
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki 
énbennem marad, és én őbenne, az terem 
sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit 
sem tudtok cselekedni. 6Ha valaki nem 
marad énbennem, kivetik, mint a lemet-
szett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik 
valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 7Ha 
megmaradtok énbennem, és beszédeim 
megmaradnak tibennetek, akkor bármit 
akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 
8Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok 
gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítvá-
nyaim lesztek.”

én vagyoK!
Néhány „Én vagyok” kezdetű mon-

dat Jézustól: ...az élet kenyere; a világ 
világossága; a jó pásztor; a feltámadás 
és az élet; az út  az igazság és az élet; 
az igazi szőlőtő. Mekkora erő árad eb-
ből a szóból... Én vagyok! Vagyok aki 
vagyok! (2Móz 3:14). Ott leszek amikor 
szükséged lesz rám.  Mielőtt Ábrahám 
lett volna, én vagyok! (Jn 8:58) Amikor 
azt mondta nekik „én vagyok” vissza-
tántorodtak és a földre estek. (Jn 18:6) 
Nem Mózest küldi, nem valakit maga 
helyett, nem angyalt, nem prófétát: Sa-
ját maga jön el az övéihez. Én vagyok. 
Krisztusban Isten maga látogatta meg 
a világot. Miért? Mert csak így lehetett 
rajtunk segíteni.

Én vAgyoK Az igAzi szőlőTő
Izráel volt a szőlőtő. Ő kellett vol-

na gyümölcsöt teremjen, általa akarta 
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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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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Lassan véget ér a nyár. Megkezdődik 
gyermekeinknek az iskolaév. Lassan? 
Nagyon is gyorsan ketyeg az óránk. 
Alig tudunk lépést tartani a változások-
kal – ha ugyan tudunk. Mégis jó egy 
kicsit visszatekinteni a korábbi élmé-
nyeinkre. A kolorádói táborozás olyan 
mély nyomokat hagyott azokban, akik 
ott voltak, hogy még egy darabig itt is 
foglalkozunk vele. Nem kaptam meg 
minden megígért beszámolót, de már 
így is tovább tudtunk adni valamennyit 
az ott nyert áldásokból, örömökből az 
olvasóknak.  

Szeretettel köszöntöm ezen a helyen is 
a nemrégen szolgálatba álló két munka-
társamat: Joel Sathe Palm Bay-i és dr. 
Vass Gergely kelownai lelkipásztort. 
Köszönjük bemutatkozó írásukat.

A világszerte szorongást okozó me-
nekült-áradattal kapcsolatban a detroiti 
bulletin néhány sorát idézem itt (és a té-
máról a 11-dik oldalon is olvashatunk).

„Mi is figyelemmel kísérjük Euró-
pa manapság legnagyobb kihívását: a 
menekült áradat fogadását/ellátását. 
Imádkozunk azért, hogy ebben a kriti-
kus helyzetben legyen erejük a hívőknek 

helytállni, utat mutatni, de legalábbis 
igei alapokon álló magatartást tanúsít-
va segíteni, ahol lehet. A szélsőséges, 
tudatosan feszültségeket szító, gyűlöle-
tet ébresztő magatartást elítéljük, bár-
milyen fórumról érkezzen az. Örülünk a 
megértő, segítőkész lelkipásztoroknak 
(számuk az utóbbi időben növekedik), 
testvéreknek, akik e különleges őrhe-
lyen megállnak és vigyáznak. Szorong-
va nézünk a jövő hét elé, amikor még 
embertelenebb intézkedések bevezetése 
várható a magyar határon. Vajdasági 
testvéreinkért duplán is fogunk  imád-
kozni, feladatuk növekedni fog.”

Füredi Kamilla testvérnőről néhány 
sort, a vele való telefonbeszélgetés alap-
ján. Kamillát kiengedték a kórházból, és 
testvérénél talált egyenlőre otthonra. A 
napokban újabb kemoterápiás kezelést 
kapott, amit folytatni fognak a követ-
kező néhány hónapban. Egyre jobban 
erősödik – fizikálisan is. Lelkileg pedig 
nem gyengítette meg őt a halálos beteg-
ség sem. Sokat gondol ránk (olvasóink-
ra tengeren innen és túl, azokra is, akik 
anyagilag folyamatosan támogatták és 
támogatják őt). És még többet a Sier-
ra Leone-i missziómezőre, ahol olyan 
jól ismeri a nem csökkenő lelki és testi 
szükségeket, problémákat, betegsége-
ket. Imádkozik, sőt tervezget. Szívében 
az él, hogy az ottani misszió tovább 
folytatódik – vele (ezt nagyon szeret-
né), de akár nélküle is. Mi is szeretettel 
gondolunk Kamillára és imádkozunk 
gyógyulásáért.  

Épül a torontói imaház. A fénykép 
serkentsen bennünket imádságra, va-
lamint emlékeztessen arra, hogy segít-
sünk építkező testvéreinknek! A köz-
gyűlésen úgy döntöttünk, hogy az őszi/
hálaadónapi adakozásunkat is a torontói 
imaház építése támogatására fogjuk 
összegyűjteni. Az Úr adjon új erőt nek-
tek torontói testvéreink e nagy munka 
folytatásához és befejezéséhez! (szerk.)

iFJúsági TAlálKozó
nEW yoRK

2015. oKTóBER 9-11
Szeretettel várjuk mindazokat, akik 

szeretnének részt venni szövetségünk 
ifjúsága legközelebbi találkozóján.

A találkozó témája: Divergent living, 
amely egy fiatalok által jól ismert 

film apropóján a keresztyén identitás 
kérdésével foglalkozik.

Az ifjúsági találkozó előadója Novák 
József alhambrai lelkipásztor testvér.
Az ifjúsági találkozón sor kerül az 

Ifjúsági Szövetség új tisztségviselői-
nek a megválasztására 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)

2015. szeptember 3. oldal

 folytatás az 1. oldalról
elég bölcs, elég igaz, és főleg nem vagy 
elég szent. Hagyd abba a bölcselkedést 
meg a szenteskedést! Engedd, hogy az 
ő szentsége átáradjon beléd a maga ter-
mészetességében, mint az éltető nedv a 
tőkéből a vesszőbe!

A lélek gyümölcse: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, szívesség, jóság, hű-
ség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 
5:22).  Maradj őbenne és lesz örömöd, 
békességed, türelmed... teljes öröm van 
tenálad, a te jobbodon gyönyörűségek 
mindörökké.

lélekmentés
Lelkeket teremni, hogyan? Maradj 

őbenne. Ő fog nyitni lehetőségeket a 
bizonyságtételre. folyni fog belőled a 
mondanivaló. Nem erőlködés, hanem 
természetes folyamat. Részesei va-
gyunk az élet folyamának ha őbenne 
maradunk.

Mit jelent megmaradni őbenne?
Amikor kiabálsz a feleségeddel, a 

férjeddel, amikor pletykálsz, amikor 
szennyes dolgokat nézel, amikor dur-
ván megbántod a szeretteidet... akkor 
benne maradtál? Így néz ki amikor árad 
az élet Jézustól? Nem! Inkább a szőlő-
tőről levált élet néz ki így. Így néz ki 
a test. Ezek vagyunk mi néha. Ideges-
ség, harag, pletyka, rosszindulatú, sértő 
megjegyzések, arrogancia... Ha az igazi 
élet áradna, így beszélnénk és viselked-
nénk? Bizonyára nem!

Hogy maradsz őbenne?
Hogyan maradsz kapcsolatban, közös-

ségben egy élő személlyel? Ha beszélsz 
vele, figyelsz rá és a mondanivalójára 
minden nap. Így van ez a házasságban. 
Így van ez Jézussal is. 

- Olvasni, meditálni az ő mondaniva-
lóján, az igén. Elmélyülni az ő beszéde-
iben, fogadni azokat, átélni, szívni ma-
gadba.

- Beszélni vele - imádkozni, imádni, 
dicsérni, énekelni neki, hálát adni neki, 
tudatosan időzni az ő jelenlétében. 

- Szolgálni neki, engedni az ő veze-
tésének. És így mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki engem megerősít.

Nem erőlködés, hanem erőáramlás, 
mert benne maradtál, és így megterem a 
gyümölcs, amely dicsőíti az Urat. Mert 
nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. 
Amit felkínálhatunk, az csupán a kész-
ségünk. Akarok benned maradni! Segíts 
meg ebben! Ámen!

Lukács János
(kolorádói szolgálat, rövidítve)

Bennünk van az Isten Lelke, ami a sző-
lőtő éltető nedve, ami az új élet benned.

Emlékszem, hogy történt: 1981 dec-
emberében Érszőlősön... amikor betöl-
tött hirtelen az Ő jelenlétével, azonnal 
tudtam, hogy bűneimet megbocsátotta, 
azonnal vágytam igét hallgatni, bibliát 
olvasni, azonnal vágytam a gyülekezet-
be, azonnal vágytam elmondani, mi tör-
tént velem. Mert ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az. A régiek elmúltak, 
és ímé újjá lett minden.

Annyira összetartozunk Jézussal, 
hogy részesei lettünk az ő életének.

tehát, nem arról van szó, hogy neked 
kell erőlködni. Mit is csinálnál egyedül? 
Mit tehet egy szőlővessző elválasztva a 
szőlőtőtől? Ha megszakítod a közössé-
get Jézussal, kezdesz elhervadni, a szí-
ned is megváltozik, az ábrázatod is más, 
és kezdesz elhalni, kómába esni.

Figyelem! Ez nem arról szól, hogy 
nincs kapcsolatod az Úrral. A kapcsolat 
létrejött amikor megtértél, újjászülettél. 
Ahhoz, hogy ez a kapcsolat teljes le-
gyen, neked élő közösséged kell legyen 
Jézussal. Ha valami akadályozza az élet 
áramlását a tőből a vesszőbe, az egész 
kezd elgyengülni, meddővé válik, végül 
elhal.

Volt már ilyen tapasztalatod? Üres-
ség, erőtlenség, meddő, gyümölcstelen 
időszak a hívő életedben?  Nekem volt. 
Lehet, hogy most te vagy ilyen helyzet-
ben. Nincs benned szeretet, nincs erőd a 
szolgálathoz, nincs élő lüktetés. Minden 
csak olyan erőltetett és betanult: most 
imádkozzunk, most tessenek helyet fog-
lalni, most énekeljünk. Most hallgatjuk 
az igehirdetést, most a perselyezés kö-
vetkezik (a szokásos egy dollár). Most 
felállunk és haza megyünk.

Nem ez a te hívő életed mostanában? 
Semmi rendkívüli, semmi természet-
feletti. Jézus azt mondja: én vagyok az 
igazi szőlőtő. Ha bennem vagy, élned 
kell; az én életemet osztom meg veled, 
ami rendkívüli és teljes.

Az Én ATyáM A szőlőMűvEs
A szőlőműves figyeli, felügyeli a sző-

lőtőt, és megmetszi a szőlővesszőket.
A szőlővesszőknek nem egy kellemes 

dolog a metszőolló vágása. Miért metszi 
meg a szőlővesszőket? Ezzel segíti elő a 
gyümölcstermést. A szőlőműves ponto-
san tudja, hogy hol vágjon, milyen mé-
lyen vágjon, mennyit vágjon. 

Néha levág rólunk dolgokat, amelyek 
fájnak. Ez megmagyaráz sok próbát és 

nehézséget, ami előfordul az életünk-
ben: csalódások, veszteségek, kudarcok, 
fájdalmas dolgok. túlságosan kezdesz 
függni az ajándékaitól, az áldásaitól. És 
megfeledkeztél az áldásadóról. A sző-
lőműves egy kicsit visszavág az áldá-
sokból, hogy tudj ismét koncentrálni az 
életre és a gyümölcstermésre. 

tulajdonképpen mi történik, ami-
kor az Atya hozzá nyúl az életedhez, 
és érzed a metszőkést? Olyan életerő, 
béke és öröm árad beléd, amit ritkán ta-
pasztalsz meg egyébként. Ezért ne félj, 
amikor metszi az életedet. Talán soha 
nem kerülsz közelebb istenhez, mint 
ilyenkor.

Ha nem tisztíthat meg, lesz belőled 
egy szép hosszú, üres szőlővessző, ke-
vés vagy semmilyen gyümölccsel. Mit 
használ neked akkor, hogy részt vettél a 
tábori héten Kolorádóban? Ha nem az-
zal végződik az ittléted, hogy megújul 
a közösséged Jézussal, mert a szőlős-
gazda hozzányúlhatott a meddő és üres 
életedhez, elhárította azt, ami gátolta az 
élet áramlását Jézustól hozzád, és most 
ismét élsz és örvendezel.

Jézus azt mondja: Maradjatok én-
bennem! – és lesz gyümölcs, lesz növe-
kedés, lesz öröm és imameghallgatás.

Mi a gyümölcs? 
Először is: a gyümölcs nem a szőlő-

vesszőkért van. Mindaz amivé válunk 
Krisztusban, mások felé szolgál. Mások 
élvezik a gyümölcsöt, és ezáltal növek-
szik az Atya dicsősége. Mennyire távol 
van ez attól, hogy én hogy érzem ma-
gam, és az én szükségeim legyenek be-
töltve.

szentség!
Amikor beléd áradhat az ő élete,  az 

feltétlenül kiszorítja a bűnt. Annyira 
túlárad az élet a szívedben, a gondolata-
idban, a lelkedben – mert vele közösség-
ben vagy – hogy már nincs is lehetősége 
annak a bizonyos bűnnek kifejlődni a 
szívedben, tovább terjedni az életedben.

Sokszor annyira görcsölünk, hogy – 
na most le kell küzdenem azt a bűnt, de 
nem birok vele, jaj, mi lesz így velem? 
Hagyd inkább az életet áradni, maradj 
rácsatlakozva Jézusra, és a dolgok ki-
tisztulnak. Nem te leszel aki győz, ő 
győz benned. Neked nincs erőd önma-
gadban. Nála nélkül semmit sem csele-
kedhetsz. 

Sokáig nehezemre esett megérteni az 
1Kor 1:30-31-et. Az ő munkája az, hogy 
ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette 
nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, 
megszentelődéssé és megváltássá, hogy 
amint meg van írva: „Aki dicsekszik, 
az Úrral dicsekedjék.” te nem vagy 

KapcsolatunK Jézussal
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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. szeptember 

Megérkezett Kelownába az új 
lelkipásztor és családja.

BEMUTATKozásUnK

Mindhárman Erdélyben születtünk. 
A feleségem és az én gyermek-, ifjú-, és 
felnőtt koromat kedvezően befolyásolta 
hívő szüleink példamutató élete. Akkori 
gyülekezeteinken lelki ébredés vonult 
át. Áldásaiban mi is részesültünk.

feleségem Vass Anna Ilona kohó-
mérnökként dolgozott zilahon. Közben 
szívvel-lélekkel végezte a gyülekezeti 
gyermek és ifjúsági munkát. zilahon 
fogadta örökbe Hajnalka Doina lányun-
kat. Majd kitelepedtek szüleivel együtt 
Magyarországra. Onnan vettem felesé-
gül özvegységem után.

“Szentek legyetek, mert én, az Úr, a 
ti Istenetek, szent vagyok.” A tízparan-
csolat követelményeit az Úr mondta el 
Mózesnek (3Móz 19:1-2), hogy a pró-
féta továbbadja, amit hallott – a szülők 
tiszteletéről, a nyugalomnapról, a bálvá-
nyokról és az áldozatokról, stb. 

Kik a megszólítottak? A társadalmi 
lét sejtjei. Egyének. férfiak és nők, akik 
közösségekben élnek, mint amilyen a 
család is. Az Úrnak áldoznak, de a hi-
tük egyéni kifejezésének mindig van 
a nagyobb közösséget érintő vonzata. 
termelnek, és a termékeikkel keresked-
nek. Hatalmasakról és nincstelenekről 
vélekednek. Híreket hoznak és visznek, 
tudva, hogy a nép körében terjesztett 
rágalom a felebarát életét is veszélybe 
sodorhatja. Itt olvassuk először, hogy 
“vétkesek közt cinkos, aki néma” (16-
18.v.), míg eljutunk a “Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat!” Jézus ajkán is 
visszhangzó parancsához. 

Ki a “felebarát”? Ő a “népemhez tar-
tozó” embertárs. Valaki úgy magyaráz-
za, hogy a “közeli másik,” akivel látó 
vagy halló távolságban vagyunk. A 
találkozás véletlen, vagy tervezett, de 
mégis gyakoribb alkalmai, a közös cé-
lok és a hasonló élmények a megisme-
rés jó talaját kínálják, amit értékelünk. 
Ezért vagyunk “barátok”. Együtt mű-
veljük és vigyázzuk közös értékeinket. 
Ez lenne a “kultúránk,” amit mi, belül-
ről, másképpen látunk, mint ahogyan 
az a „kívülállónak” tűnik. A „szentek 
legyetek” minderre vonatkozik.

Az újjászületett ember tagja ugyan 
egy „nemzeti” társadalomnak is, de az 
Úr Jézusban kiválasztottak nem nemzet-
testet alkotnak már. Olykor nagy kihívás 
ez a kettősség – most éppen ilyen időket 
élünk. A nemzeti lét szentségtelensé-
gei alól kibújni nem tudunk, ha csak a 
gyülekezet sajátságos belső terét nem 
tekintjük elszigetelt „világunknak”. Az 
ilyen próbálkozások azonban haszon-
talanok. Mindig dugába dőlnek, mert a 
hívő közösség életképtelen önmagában. 
Nem azért, mert életünkért lenne szük-
ségünk a világra, hanem mert a világért 
éltet bennünket Isten. Így lett, tetszik 
nekünk vagy nem, életterünk a világ – 
ami nem szent. Urunk Jézus, a Szent is 
földön elvégzett munkájával dicsőítette 
Atyját (Jn 17:4). Ezért vagyunk itt mi is.

Nem szent, de otthonunk egy idő-
re. Itt tette küldetésünkké az Úr, hogy 

szentekként éljünk; adjunk és vegyünk, 
dolgozzunk, szeressünk, építsünk… – 
szolgáljuk örömmel és hittel e világban 
Őt. Ha az „a világ másságának” mon-
danánk azt, ami nem szent, akkor a mi 
másságunknak az a leírása, hogy Isten 
akarata szerint élünk a világban. Azt és 
úgy tesszük, amiért Ő éltet bennünket. 
Ez a szentség.

Miért írom ezeket? Azért, mert a 
3Móz 19-ben, ahol olvassuk, amint a 
szent életről tanítja Isten Mózest, hogy 
azután ő ezt bemutassa és megtanítsa a 
népnek, kétszer fordul elő a „Szeresd!” 
felhívás. Először a 19. versben: „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat!”, majd a 
34.-ben: „Olyan legyen a köztetek tar-
tózkodó jövevény, mint a közületek való 
bennszülött! Szeressétek, mint magato-
kat!” A szentségnek nem elhanyagol-
ható része tehát az embertársaink iránti 
szeretet. Ez nem „humanizmus”, hanem 
Isten törvénye.

Igen, a világ másságával megbélyeg-
zett szándékok és tettek szentségtelen-
ségek, ha hiányzik belőlük a szeretet. Ha 
még az ismerős határokon belül levőket 
is gond szeretnünk, mennyivel nagyobb 
kihívás szentekként viszonyulnunk az 
idegenekhez?! Istenünk gondolt rájuk 
is, akkor, mikor ránk, és az ószövetségi 
rendelkezések erről tanulságos példák-
kal szolgálnak. 

A megszólítottak, akiket szentségre 
hív az Úr, jóféle másságukat abban is 
megélik, hogy szeretik az embertársai-
kat. Az ellenséget is? 

                                   Novák József

Én pedig kezdetben fogorvos voltam 
Lupényban. Onnan hívott el az Úr lel-
kipásztornak. Így Zilahon, Aradon, 
Vajdahunyadon gyakorolhattam ezt a 
szép hívatást. Majd nyugdíjaztak. Ekkor 
költöztünk át együtt a magyarországi 
Békésre. Ott néhány hónapig ügyinté-
ző lelkipásztor lehettem. Majd főleg 
a környéken prédikáltam, végeztem 
lelki gondozást. Békésen lehetőségem 
nyílt két iskolában is a hittan oktatásra. 
Közben átjártam tanítani a nagyváradi 
Timóteus Bibliaiskolába, olykor a teoló-
giára.

Ez év tavaszán vette fel ve-
lünk a kapcsolatot a kelownai ma-
gyar gyülekezet, mert lelkipász-
tort kerestek. Közvetlen elődeink: 
Kulcsár Sándor testvérék sokszor bá-
torítottak és támogattak bennünket.  

A magyar misszió érdekében a testvéri-
ség ki is hívott egy csaknem egy hóna-
pos ismerkedési látogatásra Kelownába, 
Torontóba és Rámába. 

Párhuzamosan sokat imádkoztunk, 
vívódtunk az Úr akaratának felismeré-
se és cselekvése érdekében. A jó Isten 
félretett az utunkból minden akadályt, 
így érkeztünk meg szeptember 2-án 
hárman a lelkipásztori szolgálat felvé-
telére, lányunk tovább taníttatására. A 
helyi gyülekezet kedvesen fogadott. Az 
első igeszolgálatok után tervezgetjük a 
misszió kiszélesítését. 

Ehhez Istenünk vezetését, bölcses-
ségét és oltalmát kérjük, valamint lelki 
testvéreink imatámogatását.

               Vass Gergely és családja

Úton Kelowna felé, a repülőgépen:  
Dr. Vass Gergely, felsége Anna Ilona  

és lányuk: Hajnalka Doina
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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. szeptember 5. oldal

„Még Ma nEM!”
Az énekíró, Peter Bilhorn 

evangélizátor beszámolója:
Hadd meséljem el, mi történt egyszer 

egy evangélizációs hét során. Sátoros 
missziózásról van szó. Egyik este az 
első sorban néhány fiatal hölgy és fia-
talember foglalt helyet. Az egyik fiatal-
emberen erőt vett az aggodalom lelke 
sorsa felől. Buzdítottam, hogy fogadja el 
Krisztust. A fiatalember már azon volt, 
hogy feláll, amikor a mellette ülő lány 
a bokájába rúgott. Erre a fiatalember 
meggondolta magát, gyorsan visszaült a 
helyére, nevetve megrázta a fejét és így 
szólt: „Ma este nem!”

Útban hazafelé ezek a fiatalok nagyon 
jól szórakoztak a szekéren! Újra és újra 
eljátszották a jelenetet, gúnyorosan fel-
idézve annak az estének a komoly pil-
lanatait: Egyikük alakította az igehirde-
tőt, egy másik az énekest, aztán hol ez 
– hol az felállt, mintha imádkozni akar-
na, színlelve, hogy sír, de azután meg-
gondolta magát és nevetve azt mondta, 
hogy „Ma este nem!” 

A szekér egyszer csak nekiment egy 
farönknek, és majdnem felborult. A lo-
vak megbokrosodtak, és elkezdtek vág-
tatni. A szekér ekkor tényleg felborult, 
és a fiatalember, aki az este elhárította a 
komoly hívást, a szerencsétlenség során 
életét vesztette.

Még ma nem! / not Tonight!
„Még ma nem!” – mondják sokan,

Hisz éltünk vége messze van!
Ám jön, előbb, mint gondolod,

Ki tudja, lesz-e holnapod?
Kar:

Még ma jöjj! Ne halogasd,
Döntésed ne váltogasd!
Késő oly hamar lehet,

Siess, fogadd el üdvödet!

2. „Még ma nem!” – nevetve szólsz,
Megváltódnak így válaszolsz?

Mi lesz, ha eljön a halál?
Ha váratlan ma rád talál?

Kar:
Még ma jöjj! Ne halogasd!

Döntésed ne váltogasd!
Késő oly hamar lehet,

Siess, fogadd el üdvödet!

3. „Még ma nem?” – könnyelmű szív!
Halld végre meg, hogy Jézus hív!

Keserves lesz az ítélet,
Ha így szól majd: „Nem ismerlek!”

Kar:

11) további hasonló idézeteket itt talál-
hatunk a Bibliában: teremtés könyve 
19. fejezete, a Rómaiakhoz írt levél 1,18-
32; timóteushoz írt első levél 1,8-11 és a 
Júdás levél 7. versében.

fontos megjegyezni azonban, hogy a 
Biblia csak a homoszexuális viselkedés-
ről beszél (amibe a “bujaságot” is bele-
érti – amikor valaki erről a viselkedés-
ről fantáziál), nem pedig az önkéntelen 
érzésekről. Isten nem ítél bűnösnek egy 
keresztényt az önkéntelen érzései miatt.

Időnként felvetik azt, hogy a Bib-
lia nem jegyezte fel Jézusnak egyetlen 
szavát sem a homoszexualitásról, és 
ebből arra következtetnek, hogy tehát 
ez elfogadható Isten számára. A Biblia 
azonban nem rögzítette Jézus mondásait 
számos más bűnnel kapcsolatban sem. 
Amikor megkérdezték Jézust a házas-
ságról, Ő azt válaszolta, hogy emlékez-
zenek meg arról, mit mond a teremtés 
könyve Isten tervéről a házassággal 
kapcsolatban. (Máté ev. 19,1-12) Ebben 
az értelemben tehát

Jézus mégis mondott valamit a homo-
szexuális házasságról: azt, hogy Isten 
csak egy férfi és egy nő közötti há-
zasságon belül áldja meg a szexuális 
kapcsolatot. 

                            vigyázó.blog.hu

FRAnKlin gRAHAM nyilatkozata 
a melegházasság törvényesítéséről:

„Beszédében Barack Obama elnök-
nek igaza volt egy dologban, amit a 
Meleg Büszkeség eseményen mondott 
a fehér Házban. Ezt mondta: „Hihe-
tetlen változás állt be országszerte (a 
homoszexualitáshoz való viszonyulás-
ban).” Igen, ez igaz – de nem Amerika 
javát szolgáló változás. A hozzáállásban 
történt változás, valójában erkölcsi ha-
nyatlás, éppen az, amit naponként látunk 
magunk körül. A helytelent elfogadni 
helyesnek – és a bűnt elfogadni vala-
mi olyannak, amire büszkék lehetünk? 
Igen, ez nyilvánvaló változás. Meg kel-
lene lepődnünk azon, hogy az LGBt-
nek (Leszbikusok/Gay – homoszexuá-
lisok / Biszexuálisok / transzneműek 
közösségének) megköszönte mindazt a 
segítséget, amit nyújtottak számára az 
elnöksége óta eltelt időben?

Ezt mondta: „Nektek köszönhető sok 
minden, amit elértünk az elmúlt hat 
és fél évben. Megjegyezte azt is, hogy 
amikor hivatalba lépett, akkor még csak 
két államban volt törvényes a homosze-
xuálisok házassága, mostanra már 37-
ben. Az elnök ezt a nemzetet bűnös útra 
téríti, és Isten ezért meg fogja ítélni őt és 
nemzetünket egyaránt, hacsak meg nem 
térünk!”  (Internet)

4. „Még ma nem?” – jól gondold meg!
Elhárítod az életet?

Ha itt nem vágysz az üdv után,
Mi lesz veled a sír után?

Kar:
Még ma jöjj! Ne halogasd!

Döntésed ne váltogasd!
Késő oly hamar lehet,

Siess, fogadd el üdvödet!

5. „Még ma nem!” – mily nagy veszély!
Hogy Krisztustól íly távol élj!

A kegyidő hamar lejár,
A kárhozat örökre kár!

Kar:
Még ma jöjj! Ne halogasd!

Döntésed ne váltogasd!
Késő oly hamar lehet,

Siess, fogadd el üdvödet!

Peter P. Bilhorn (1865-1936)  
Not tonight, 1892

(ford. Williams Alexanderné, 2015)

Kotta: http://www.hymntime.com/
tch/pdf/n/o/ t/Not%20tonight%20
%28Bilhorn%29.pdf  
Szerző: http://www.hymntime.com/tch/
htm/n/o/t/notonibi.htm  

Billy graham a  
melegházasságról

A 96 esztendős Billy Graham – akit 
teréz anya, XXIII. János pápa és Martin 
Luther King mellett a 20. század egyik 
legjelentősebb keresztény személyisége 
– honlapján keresztül arra a gyakorta el-
hangzó kérdésre, hogy vajon elismeri-e 
a Biblia a homoszexuális kapcsolatok 
bizonyos formáit? 

Billy Graham válasza:
A Biblia tartalmazza Isten mesterter-

vét a házasságról és a szexuális kapcso-
lat nagyszerű ajándékáról. A teremtés 
könyve (1Móz 2,24) szerint ezt az aján-
dékot Isten egy férfi és egy nő számá-
ra adta, a házasság keretein belül. A 
szöveg nem utal kivételekre, például a 
homoszexuális partneri kapcsolatokra. 
A teremtés könyvétől kezdve a Biblia 
folyamatosan méltatja az egy férfi és 
egy nő által kötött házasságot, ezzel 
szemben ahányszor csak említést tesz 
a homoszexualitásról, ezt mindig ne-
gatív értelemben teszi. 

Az Ószövetség kijelenti: “Férfiúval 
ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak: 
utálatosság az.” (3Móz 18,22 és 20,13) 
Az Újszövetség egyetért ezzel az állás-
ponttal, és a “homoszexuális bűnösö-
ket” azok között sorolja fel, akik “nem 
öröklik Isten országát”, hacsak nem 
tisztulnak meg Krisztus által. (1Kor6,9-
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mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2015. szeptember 

DEtRoIt
lön is említést teszünk. Gyülekezetünk 
majdnem egy hónapig vendégül látta 
Huli Sándor magyarországi lelkipásztor 
testvért és feleségét június közepétől. A 
következő lelkipásztorát kereső gyüle-
kezet testvérisége így megismerhette, 

sőt megszerethette őket – aminek ké-
sőbb (augusztusban) meghívás lett az 
eredménye. Huli testvér nem csak az 
itteni szolgálatokat végezte el, hanem 
egy hetet töltött velünk, meg gyerme-
keinkkel a Ráma táborban (közgyűlés, 
gyermektáborozás). A nyári garázs-sze-
lünkön is segédkeztek. 

Az idei apáknapja kétszeresen is kü-
lönleges volt. Egyrészt itthon Huli test-
vérék szolgáltak, másrészt Herjeczki 
testvérék pedig meglátogatták fiuk csa-
ládját, Dávidékat (s velük az alhambrai 
gyülekezetet is), és most találkoztak elő-
ször első unokájukkal, Evelinával.  

Jó kapcsolatban vagyunk a helyi ma-
gyar pünkösdi testvérekkel, így a ná-
luk vendégségben lévő magyarországi 
egyházvezetők (Pataky Albert elnök és 
később Pintér Imre alelnök) nálunk is 
szolgáltak, illetve mi is ellátogattunk 
hozzájuk. 

Július 12-én megemlékeztünk a gyü-
lekezetben Jakab Bálint diakónus test-
vérünk 90. születésnapjáról. Jelenleg ő 
a legidősebb tagja gyülekezetünknek. 
Jakab testvér fia, Valentin is feljött flo-
ridából (gyülekezetünknek régen kar-
mestere is volt). Urunk áldja meg testi-
lelki erővel Jakab testvért!

Július utolsó hetét majdnem mind-
annyian Kolorádóban töltöttük, a szö-
vetségünk szervezte ifjúsági és családi 
héten. Hálásak voltunk az Úrnak, hogy 
a 170 résztvevőből minden negyedik 
detroiti volt.

Számunkra még az is különleges-
sé tette ezt az alkalmat, hogy Bencze 
Ákosék is velünk voltak és elhozták 
harmadik gyermeküket, Dávid Alexet 
- úgy, mint 5 évvel ezelőtt nővérét, Dó-
rit - és bemutatását is kérték. Lelkipász-
torunk és Novák József testvér közösen 

végezte a gyermekbemutatást a hétfő 
délelőtti tiszteleten. Hálásak vagyunk a 
Bencze családért is, akik már évek óta 
Kansas államban élnek, de a kapcsolatot 
fenntartják velünk. Az Úr áldja meg a 
kis „Öcsit” és két testvérét is. 

                                               Máté     

Március 21-én, a tavasz első napján 
tartotta menyegzőjét Herjeczki Ádám 
és Megan Epperson a tennessee ál-

lambeli Kingston-ban. A hegyek között, 
csodálatos környezetben kialakított, 
templommal, szállodával, étkezővel el-
látott helyen (Whitestone) gyülekezett 
össze a két család és a barátaik. A fia-
talok a gyülekezetben ismerkedtek meg, 
ahol Ádám zenei szolgálatot (Music 
Minister) végez hosszú évek óta. ze-
nész barátaik/testvéreik szolgáltak az 
istentiszteleten, melyen a vőlegény apja, 
Herjeczki Géza adta össze őket és imád-
kozott értük, Pastor Philippel, Ádám 
gyülekezete lelkipásztorával együtt. 
Urunk áldását kívánjuk Ádám és Megan 
közös életére, szolgálatára. 

Húsvétkor ismét csoportjelenettel ké-
szültek gyermekeink. Nekünk, de főleg 
nekik maradandóbb élményt jelent, ami-
kor a sír körüli csodálatos eseményeket 
eljátsszák, eléneklik. Május végén pedig 
a gyermeknapon köszöntöttük őket, s 
adtunk hálát értük Urunknak.

több vendégünk is volt a nyári hó-
napokban (Steinmetz Erzsike, Puskás 
Róberték, Farkas Mónika, Kerekes 
Vilmos testvér), de egy házaspárról kü- Gyülekezeti kép Jakab Bálint testvér 90. éves születésnapján.Gyülekezeti kép Jakab Bálint testvér 90. éves születésnapján.
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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. szeptember 7. oldal

Isten ajándékának vettem azt, hogy az 
idén én is részt vehettem a Coloradó-i 
találkozón. Immár negyedik alkalom-
mal mehettünk el, de talán az idei volt 
számomra a legmeghittebb. Nagyszerű 
lehetőség volt arra, hogy közelebb ke-
rüljünk Istenhez, illetve testvéreinkkel 
is erősítsük kapcsolatainkat. 

Nem véletlen, hogy lelkipásztoraink 
is ezt a témát választották: Kapcsola-
taink Istennel, Jézussal, Szentlélekkel, 
egymással és a világgal. Olyan világot 
élünk, amikor kapcsolataink lazulnak, 
de Isten megállított és elmélyítette ben-
nünk a vágyat, hogy neki éljünk, és 
hogy őt képviseljük ebben a világban. 

Én az ”öreg harcosok” csapatában/
kiscsoportjában voltam, amit Novák 
Józsi testvér és Herjeczki testvér veze-
tett. többször is összehasonlítottuk azt, 
hogy például a nagyszüleink hogyan él-
ték meg kapcsolataikat Istennel, Jézus-
sal, és a világgal, és mi mai hívők miben 
változtunk hozzájuk képest. Nagyon ér-
dekes beszélgetések alakultak ki, amik 
arra biztattak, hogy merjük felvállalni 
a véleményünket a kényes témákról is, 
mint például a homoszexualitás.  Isten 
megadta azt az örömet is, hogy meg-
nyíljunk egymás előtt, és megosszuk 
azokat a problémákat, amivel éppen 
küszködünk, mi magunk is és gyerme-
keink is. Csodálatos hét volt számomra, 
és Isten jelenlétét különös módon meg-
tapasztaltam. 

Erről a hétről azzal az elhatározással 
jöttünk el, hogy Istennek éljünk, és a 
Szentlélek vezetésével másokat is Isten-
hez vezessünk. Ugyancsak itt éreztem 
azt, hogy megerősödött szívemben az a 
vágy, hogy mindent beleadjak kapcso-
lataimba, és ne felszínesen álljak hozzá 
Isten ügyéhez. Hálás vagyok a szerve-
zőknek és Istennek, hogy egy ilyen cso-
dálatos héttel áldott meg bennünket.

                 Szabó Erika (New York)

Szentlélekkel, a testvéri közösséggel és 
a világgal. (János 15 és 16. részei adták 
az alapgondolatokat egész héten.) Rend-
szeres imatémánk lett a fiataljainkért 
való imádság , hogy a Jó Isten szere-
tettét tapasztalják meg életükben. Hála 
azokért, akiket az Úr megszólított a hét 
folyamán, de ne szűnjünk meg folyama-
tosan könyörögni fiataljainkért. Gyüle-
kezeteink jövő generációja és szolgálat-
tevői közöttük vannak, imádkozzunk 
értük bátran, mert nem hiábavaló a kö-
nyörgésünk. 

A harmadik számomra érdekes él-
mény az volt, amikor a természet csodás 
teremtményei testközelbe jöttek. Példá-
ul a rénszarvasok olyan közzel jöttek, 
hogy szinte hihetetlen, részeivé váltak 
alkalmainknak, gondolok itt a tábor-
tűzre, vagy a kápolnai esti alkalmakra. 
Példaértékűvé vált, ahogy a zsoltáros 
említi: Mint szarvas a hűs vízforrásra, 
úgy szomjazik lelkem rád... bár igaz len-
ne életünkre, hogy úgy szomjazzunk az 
Urat és az Ő igazságát,  mint  szarvas a 
hűs forrást.

Külön áldása volt a Jó Istennek a hét 
csodálatos időjárása; az egész hét eső-
mentesen, napsütésben telt -  hála érte. 

A Jó Isten szeretetét, kegyelmét és 
irgalmát tapasztaltam az egész hét fo-
lyamán. Számomra áldás volt az egész 
hét. Kapcsolataimat testvéreimmel is 
építhettem, erősíthettem, amiért köszö-
nettel tartozom az Úrnak. 
                      Kürti Ildikó (Chicago)

A Jó Isten kegyelméből ez évben le-
hetőségem volt Kolorádóban ott lenni 
az észak-amerikai magyar baptisták ne-
gyedik kolorádói ifjúsági és családi ta-
lálkozóján. Nagyon sok élményben volt 
részem, amelyekből  néhányat szeretnék 
megosztani veletek is, testvéreim.

Az első, ami sokat jelentett számom-
ra, a közös kirándulások voltak. A hét 
elején elmentünk az egyik legmagasabb 
hegy csúcsára. A magaslaton az ember 
szinte úgy érezte magát, mintha a fel-
hők között járna, de a tekintette bármer-
re fordult, mindenhol további hegyeket 
láttunk. Ezt üzenték: tekintetted emeld 
a hegyekre (a magasba), ahol közelebb 
kerülsz az Úrhoz, akitől jön segítséged. 

testvérek, emeljétek tekintettek a ma-
gasba, mert a segítség nem marad el. 
Életed harcaiban is bátran nézz az ég 
felé, mert az Úr közel van, és meghallja 
kiáltásod szavát. Meghallgatta kiáltá-
sunkat az Úr a hét végeztével is, amikor 
testvéreinkért kiáltottunk és válaszolt, 
nem késett az Úr válaszával. Kegyelem-
mel és irgalommal volt irántunk. 

A második legerősebb élményeim 
közzé tartozik a kis-nagy csoportos be-
szélgetéseink. Nagyon sokat tanítottak 
a közvetlen kapcsolataink építéséről, 
karbantartásáról, javításáról és ápolá-
sáról.  Az őszinte megnyilvánulások és 
helyzetmegvallások mély  légkört te-
remtettek, amiért ezúton is köszönet a 
testvéreknek. fontos jó szinten tartani 
kapcsolatunkat az Atyával, a fiúval, a 
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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. szeptember 

and conversation, so the Lord wants 
us to start our relationships with him. 
the Lord is standing with his hand out 
waiting for a handshake wanting to start 
a relationship with us all. the only catch 
is, their needs to be someone on the 
receiving end of His handshake because 
without that no relationship can be built. 
Guilty as I am, at times we may have 
"silent" periods with the Lord. It's in 
times like this that we realize how life 
can not be lived without God. I pray 
that those who haven't shaken the Lord's 
hands will do so because their truly isn't 
a relationship greater then the one He 
offers. I also pray that those of us that 
have started relationships with the Lord 
will continue that bond and only grow 
closer and closer. Always remember 
John 15:5, "I am the vine; you are the 
branches. If you remain in me and I in 
you, you will bear much fruit; apart 
from me you can do nothing." Without 
the Lord we are nothing, but with the 
Lord we can accomplish everything.

                        Zsigmond Jr. Balla

this past month I was blessed with the 
opportunity to return back to the YMCA 
Estes Park Center in the gorgeous Rocky 
Mountains. Accompanied by around 
160 others, of which 50 were youth, our 
week in the mountains was absolutely 
amazing. Not remembering much from 
my past two visits in 2004 and 2010, I 
was excited to return. throughout the 
bustling plans in the week, I was able to 
enjoy many activities from sightseeing 
at 12,000 feet to the exhilarating AtV 
adventures. Although the activities 
added to the fun in the week, the ultimate 
goal for all of us in attendance was to 
enrich our relationships with ultimately 
the Lord and even the "world".

Within the week, I was blessed with 
many devotionals and preachings 
focused mainly on John 15. Our group 
teachings were very blessed but the most 
touching message for me was on the 
first night when Pastor Novak brought 
an introduction for the coming week. 
Pastor Novak preached that just like you 
and I may meet through a handshake 
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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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PAlM BAy vIlágtEstvéRIség
Világ kohója zúgva sistereg,
Eszmék forrongnak benne lázasan,
De csak egy eszme ragyog, amelynek
Századok óta szent varázsa van.
Ennek a fénye el nem halványult,
Ennek a fénye még meg nem kopott,
Ez az eszme: az Evangélium,
Amit Krisztus a mennyekből hozott.
És nincsen eszme szilárdabb, dicsőbb,
Amely éltessen, áldjon, emeljen,
Amely a szívnek nyugalmat adjon
S a gyűlölet–mezőn békét teremjen.
Nincsen, ami az emberlelkeket
Úgy egybefűzze, mint ez az erő,
Amelytől talpra szökken a gyönge
S meggyógyul minden beteg s szenvedő.
A modern ember sírva támolyog,
Csalódás tőre járja át szívét,
A nagy versenyben társtalan maradt
És elvesztette reményét, hitét…
Nincsen más út és nincsen igazság,
Ami az embert célhoz vezeti
Aki az ember kezét megfogja:
Nincsen más, csak – a Názáreti
Őt dicsőítsük, az égi Királyt,
Aki Megváltónk és Urunk nekünk,
Ki biztos kézzel kormányoz minket
És megnyitja egész életünk…
Krisztus két karja áldásra tárul
S átöleli az egész földtekét
Lelke tüzével eggyé forrasztja,
A benne hívők boldog seregét.
Testvérek vagyunk mind, mind Őbenne,
Bárhol éljünk és bárkik is legyünk,
Egy szent családba fogadott minket
Mennyei Atyánk, kegyes Istenünk.
Az övé vagyunk és Ő a miénk,
Krisztus véréért nekünk megbocsát,
Föld bűnösei e vérben kaptuk
Szeretetének csodás zálogát.
Kereszt fényében fürdik a lelkünk
A végtelenbe repül sóhajunk,
Omló világban béke-követek,
Istennek hívó szózata vagyunk.
Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Száguldjon itt bár vészes zivatar,
Miénk a jövő és az ígéret,
Miénk a Krisztus és a diadal.
                            Somogyi Imre

myself with a few facts so that you can 
understand a little bit about me. I'm a 
pastor's son, and the nephew of Wiley 
Elliott, and was born in the mission 
field in Canada--in the province of 
Saskatchewan, specifically. We didn't 

stay there long, however, as we soon 
came down to the United States, as my 
Dad, Ron Sathe, faithfully preached in 
churches in Virginia and in Utah. I was 
raised mostly in the West, but came out 
East to pursue a degree from a Southern 
Baptist Seminary.

Since graduating, God has blessed 
me with the ability to preach in a couple 
of churches, Bethesda being one of 
them Thank you very much for this 
opportunity to come among you and 
give honor to God and His Word. I pray 
that this time will be a blessing for you, 
as it is for me, and will look to Jesus.

For this and the next Sunday, I look 
forward to spending this time with you. 
Please pray for me as I make a decision 
on whether to continue with you all in 
Bethesda Baptist Church."

He is a young man with a deep desire 
to fulfill his commitment to God - to 
preach the Gospel and lead others to 
Christ. He accepted the position as 
pastor and spiritual leader for our church 
and the Bethesda Home as well.

At this writing it has been only six 
weeks since he began his ministry with 
us, and we have added five new members 
to our membership roll.

He delivers a Bible based message 
each Sunday, started a Bible Study 
Class on tuesday afternoon (taught by 
his mother), makes home visits and is 
available 24-7 (twenty four hours a day, 
seven days a week) He is a true servant 
of God ready to do what God commands. 
We are blessed and thankful to have him 
as our pastor and spiritual leader. Let us 
remember him in our prayers and offer 
encouragement for a long and fruitful 
ministry.

                             Ethel Petre Kish

Greetings from warm, sunny florida! 
It has been a while since you received 
any news about our Bethesda Baptist 
Church.

Several changes have taken place 
recently. Pastor Denzel Alexan-
der celebrated his 90th birthday and 
informed us of his plan to retire. Not 
too many pastors stay active as a full 
time pastor that long. He served our 
church faithfully for seventeen years. 
We wish him a long, healthy and blessed 
retirement.

When pastoral changes occur, for 
various reasons, some members leave 
also. We experienced this as well. We 
accepted it and prayerfully sought God's 
guidance for the future. God heard our 
prayers and quickly answered. We have 
a new pastor, Joel Sathe to serve our 
small congregation of elderly folks.

this is an excerpt of his introduction 
to us:

"My name is Joel Sathe, and I would 
like to take this opportunity to introduce 

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).

The Rev. Joel Sathe, pastor of  
Bethesda Baptist Church, Florida

JEsus lovEs ME   
„FoR sEnioRs”

Jesus loves me this I know
Though my hair is white as snow
Though my sight is growing dim
Still He bids me trust in Him. (Chorus)

2. Though my steps are oh, so slow
With my hand in His I'll go
On through life, let come what may
He'll be there to lead the way.

3. Though I am no longer young,
I have much which He's begun.
Let me serve Christ with a smile
Go with others the "extra mile,"

4. When the nights are dark and long
In my heart He puts a song
Telling me in words so clear,
"Have no fear for I am near.”

5. When my work on earth is done
And life's victories have been won
He will take me home above
Then I'll understand His love.

6. I love Jesus, does He Know?
Have I ever told Him so?
Jesus loves to hear me say
That I love Him every day. (Chorus)
Yes, I love Jesus, Yes, I love Jesus.
Yes, I love Jesus. I tell Him when I pray.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2015. szeptember 

és családja megérkezése után (1986) 
Brooklyn-ba költöztek, majd 1998- ban 
Pennsylvaniaba vettek házat, lányuk-
hoz Mártához költöztek, ahol szép és 
nyugodt alkonyattal áldotta meg őket a 
teremtő.

Utolsó éveiben tóth György testvér-
nek igen nehéz megpróbáltatásokban 
volt része, de hitét és bizalmát az Úrban 
nem ingatta meg semmi. 2012. március 
19-én kedves felesége költözött az Úr-
hoz, 2013. május 5-én pedig fia, György 
távozott az élők sorából. Élete legutolsó 
szakaszában, az utóbbi hónapokban, sok 
betegség és szenvedés érte, de ezeket is 
türelmesen viselte. folyó év májusában 
beszélő képességét is elveszítette, ami a 
legnehezebb volt számára.

testvérünk tudatosan készült a halál-
ra, az utóbbi időben valahányszor meg-
látogattuk az igéről és lelki dolgokról 
szeretett beszélni. Szívesen és lelkesen 
énekelte velünk az üdvösségről és az 
örök életről szóló lelki énekeket. Utol-
só találkozásunkkor is, amikor a 94-dik 
születésnapját ünnepeltük, örömmel 
énekelte velünk kedvenc énekét: Isten 
kegyében nem tudom, részes hogyan 
levék… De azt tudom kiben hiszek jól, 
és nem szakaszt el tőle semmi sem, Meg-
adja örök részemet mikor elfog jönni Ő.

E gyászos alkalommal, Isten vigasz-
talását kívánjuk hátra maradt gyerme-
kének Mártának, aki mindvégig nagy 
szeretettel gondozta, unokájának, népes 
rokonságának és mindazoknak, aki is-
merték és szerették tóth György test-
vért.

temetésére július 25-én került sor 
Manheim, Pennsylvaniában. Isten igéjét 
Kulcsár Sándor és dr. Gergely István 
korábbi és jelenlegi lelkipásztora hir-
dette a Jel 14:13 és filippi 1,21 alapján. 
Emlékét megőrizzük! 

                               Gergely István

Küldetés teljesítve

Szeretet, szolgálat volt élete,
Jobb keze adott, s nem tudta bal keze.
Fölkarolta az árvát, özvegyet,
Támogatta hittestvéreit, jót tett.

Kézszorításában ott simult a biztatás,
Derűs tekintetében, földöntúli remény 
     bujkált.
A kegyelmet minden nap megköszönte,
Isten Szent Fiának érdeme, élete.

S halála is Őt magasztalja,
Halhatatlan! E szót ismételte utoljára.
S amikor leszállt az alkony a fenyőfák 
     mögött,
Halhatatlan lelke, az Úrhoz költözött.

                   Halász Johanna

KÖnyvAJánló
Miklya luzsányi Mónika:
A padlásszobától narniáig

Könyv egy regényes életű író szellemi 
magára találásáról

Minden gyerek tudja, hogy az állatok 
beszélnek - nem holmi jelzéseket adnak, 
hanem igenis társalognak, sőt, alkalma-
sint diskurálnak és szócsatákat vívnak. 
A legtöbb gyereknek a gyakorlatban an-
nak az elfogadása sem okoz problémát, 
hogy a világ belefér egy dobozba. Pon-
tosabban egy dobozban egy egész világ 
elfér - mert a dobozvilágnak már nincs 
köze a mi világunkhoz. És éppen ez a jó 
benne: mert ha az ember gyereke meg-
elégeli a földhözragadt, gyakran kímé-
letlen és durva valóságot, máris kéznél 
van Dobozfölde, ahol a beszélő állatok 
népe lakik és Hős Cincz Vitéz elképesz-
tő kalandokat él át...

A mesék világába számtalan menekü-
lési út vezet: a népmesék, a mítoszok, 
a költészet, a vallás mind utat mutathat 
a csodák földjére. A legkézenfekvőbb 
utat azonban - a fantáziáét - egyre ke-
vesebbet használjuk. „A padlásszobától 
Narniáig” című könyv egy különleges 
gyermek útjának a hiteles és fordulatos 
története: az utazás végén pedig Narnia 
áll, ide érkezik a kisfiút útján elkísérő 
olvasó, ahogy a cseperedő fiú életének 
tükrében szép fokozatosan felépül a 
Narnia-történetek univerzuma.

A fantáziautas fiúcska nem más, mint 
C. S. Lewis. Az ő gyermekéveinek hol 
felemelő, hol torokszorító, fordulatos 
eseményeit követheti figyelemmel az ol-
vasó, miközben tanúja lehet egy doboz-
ban született, és egy varázslatos padlás-
szobában gyarapodó birodalom, Narnia 
felemelkedésének is, Miklya Luzsányi 
Mónika A padlásszobától narniáig 
című könyvében. A Harmat Kiadó 
gondozásában megjelent kötet szívme-
lengető és komoly útravalóval szolgáló 
olvasmány egy regényes életű író szel-
lemi magára találásáról - gyermekkora 
tükrében.
                             Horváth  Ferenc

"A UN nem régi riportja szerint az 
ISIS sokkal több muzulmánt ölt meg, 
mint nem-muzulmánt... A Radikális 
Iszlámot használja fel a sátán arra, hogy 
az amerikaiak (meg persze az európai-
ak is) féljenek a muzulmánoktól, akkor, 
amikor éppen arra lenne szükségünk, 
hogy szeressük őket és imádkozzunk 
értük." (Jim Denison)

AKIK 
ElmEntEk

TóTH gyÖRgy 1921-2015
fájdalmas szívvel, de Isten akaratán 

megnyugodva búcsúzunk Tóth György 
testvértől, akinek teremtője 94 évet 
adott ezen a földön. testvérünk életét 
Istenben vetett hitben élte, Jézus Krisz-
tust személyes Megváltójának vallotta 
élete végéig.

tóth György testvér, 1921. április 
24-én született, Györgyfalván (Erdély), 
Tóth Márton és Katalin első gyerme-
keként. Következő néhány évben az Úr 
még három gyermekkel ajándékozta 
meg szüleit, így egyszerre nevelkedtek 
fel. Akkor tájt igen ritka szép esemény-
nek örvendhettek szülei, amikor mind a 
négyen egyszerre merítkeztek be 1942. 
szeptember 6-án, Kolozsváron Dénes 
Ferenc lelkipásztor által.

1944. július 4-én házasságra lépett 
Gáspár Máriával akivel boldog há-
zasságban éltek több mint 67 évet. Az 
Úr két gyermekkel ajándékozta meg 
őket Györggyel és Mártával, valamint 
György fiától származó unokájával, 
Csongorral. 1969-ig a györgyfalvi illet-
ve kolozsvári gyülekezet tagja volt. 

1970-ben az Egyesült Államokba köl-
tözött New York-ba, ahol az Első Ma-
gyar Baptista Gyülekezetben szolgált 
hosszú éveken át. Szülőhazáját egy per-
cig sem felejtette el, tovább támogatta a 
testvéreit és a rászorulókat. Ugyanak-
kor, a helyi gyülekezet érdekeit szolgál-
va, sok bevándorlót felkarolt és útbaiga-
zított az új hazában (csak az ő személye 
révén legalább még 50 személy láthatta 
meg Amerikát, barátok, testvérek, roko-
nok). Míg felesége a mártai szolgálatok-
ban fáradozott, tóth testvér, mint gyü-
lekezeti vén, magára vállalta mind az 
adminisztratív, mind a lelki szolgálatok 
terhét. Szolgálatának különleges jelen-
tősége volt 1979 és 1986 között, amikor 
a gyülekezet lelkipásztor nélkül maradt. 
Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér 
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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 
Eldobott ruha rengeteg van, mert a 15-

20 napos gyaloglás alatt nem sok váltás-
lehetőség adódik. Mi vagyunk az első 
pont, ahol tiszta ruhára, új cipőre vált-
hatnak. A réginek nincs gyűjtőhelye, 
kupacra kerül. Legtöbbjük kis hátizsák-
kal érkezik, épp a legfontosabbak van-
nak náluk, nem visznek nagy cuccot.

Egyenesben látni őket nagyon meg-
rázó. főleg úgy, egyértelműen normális 
emberek. Volt hátterük, munkájuk. Sem 
a kerítés, sem a börtönnel való fenyege-
tés nem fogja őket megállítani. Ezek az 
emberek gyalog, lélekvesztőkön és ki 
tudja milyen járműveken jutnak el hoz-
zánk. Elszántak, új életet akarnak kez-
deni. Kitűzött céljuk van. Európa nem 
fogja őket megállítani. (facebook, Így 
láttam én Röszkén - Révész Sándor)

Keresztyén ismerőseimnek szeretettel!
Sosem politizálok facebookon...most 

sem szeretnék, hiszen nem értek hoz-
zá. Viszont néhány hete jár a fejemben 
az alábbi ige és gondolat... megosztom. 
De remélem nem lesz "megosztó". Sőt, 
az lenne jó, ha "egységet építő" lenne. 
Mostanság sokszor elszomorodtam a 
kormányunkat, miniszterelnökünket 
folyamatos vádaskodással, kritikával, 
gyalázkodással illető keresztyén testvé-
reim kommentjeitől... akárcsak a renge-
teg, jövőt felvázoló, félelemkeltő poszt 
is kicsire húzza az ember gyomrát. Sok-
szor nehéz az igazságot kihámozni.

A megoldást nem tudom, a jövőt nem 
látom, de azt ki lehet olvasni a Bibliából, 

Kedves testvéreim az Úrban!
Hálásak vagyunk a segítségetekért, 

mert valóban nagy a szükség.
Ezerszámra érkeznek a menekülők/

migránsok a szerb-magyar határra. Az 
elmúlt 3 év során nagyon sokat tettünk 
értük, segítettünk, erőnk felett is. A 
legutóbbi hetekben azonban rohamosan 
megnőtt a számuk, a mi tartalékaink 
meg elfogytak.  

A migránsok töredéke részesül csak 
ellátásban, messze nem megfelelő mér-
tékben. terveink szerint napi 250 adag 
élelmiszer csomagot, és ugyanannyi 
higiéniai csomagot osztunk ki sze-
mélyesen, aminek a költsége ... Azon 
túl vannak még a járulékos költségek 
- beszerzés, csomagolás, sok-sok km. 
Ahogy jön a hideg, és torlódnak a hatá-
ron megrekedtek, úgy nehezedik a mun-
ka, takarók, meleg étel kell majd.

Évekkel ezelőtt elkezdtük tervezni 
Missziós központunkat, egy nagy kapa-
citású konyhával, és most látszik, meny-
nyire szükség van rá. Igyekszünk gyor-
san elkészülni vele, hogy saját készítésű, 
olcsóbb és meleg élelmet tudjunk adni.

Aminek külön örülök, a helybeli gyü-
lekezetek, családok is önzetlenül adnak, 
lehetőségeik szerint, jó szívvel. Az ado-
mányból már ma visszük az első adag 
élelmiszert... két mikrobusznyi élelem, 
pelenkák, ruhák, takarók ... Holnap kez-
dünk mindent újra, meg újra. Adj új erőt 
Uram!

                               Nyúl Zoltán

Szemét: rengeteg. Miért van ennyi? 
Mert nincs konténer! Viszont megfi-
gyeltem, ha van kupac, a szemetet oda 
dobják. Mi kitettünk 3-4 fekete zsákot, 
10 perc alatt tele voltak. Előző nap 4 ezer 
ember jött át. Ennyi ember után nem 
csoda, hogy szeméthegyek maradnak. 
Azon kívül sok a felesleges adomány. 
Nyithatatlan konzerv, instant étel forró 
víz nélkül... Ezeket nem viszik tovább, 
értelmetlen lenne. Persze, hogy lehet fo-
tózni eldobott kaját. 

hogy egy keresztyén ember mit tehet az 
országáért, miniszterelnökéért: IMÁD-
KOzzON a "királyért", a vezetőiért, 
hogy bölcs döntés(eke)t hozzon/hozza-
nak! Lehet megközelíteni a menekült 
ügyet "jobbról", "balról", de a megoldás 
"fentről" jön. 

... azt is megértem, ha valaki nem 
kedveli a miniszterelnököt, és sokkal 
hasznosabbnak érez 5 db szendvicset 
szétosztani a Keleti pályaudvaron, mint 
imádkozni érte… akinek erre van indít-
tatása, tegye ezt. Én továbbra is hiszek 
abban, hogy „nagy az ereje az igaz em-
ber buzgó könyörgésének” (Jk. 5:16)… 
bármiért/vagy bárkiért is könyörög.

                   (facebook, Noemi Cserepka)

Kossuthfalva/Moravica - Nyúz Zoltán és 
Nagy Tibor lelkipásztor a fromtvonalon,
 a határ szerbiai oldalán. Sok segítéggel. 
A Baptista Szeretetszolgálat is ott van. 

Jönnek és mennek - tömegesen.  
Maradni nem akarnak, nem is marasztalja 

őket senki. Olvasni se tudják, meghát, 
háttal állnak az "Isten hozta" táblának.
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A tízparancsolat és én
Én, az Úr vagyok a te Istened, aki ki-

hoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság 
házából. Ne legyen más Istened rajtam 
kívül. 2Móz 20,2-3

A mérleg nem mérheti önmagát

Nehéz kőtáblák olvashatatlan írás-
sal. Ilyennek láttam a tízparancsolatot 
gyermek és ifjú koromban. Magamban 
tartottam ezt a felfogást, mert hát mégis 
csak Isten parancsolatai ezek. Segítet-
tek engem lelki fejlődésemben, de ez a 
„nem értem” ott élt bennem. Meghát, 
hogy nem igen kellenek nekünk, újszö-
vetségi hívőknek.

Viszont meglepődtem, és változott a 
véleményem, amikor azt olvastam Billy 
Grahamtől, hogy a tíz ige a kőtáblán 
tulajdonképpen tükör. Megláthatom 
magam benne. Próbáltam, de nem igen 
láttam. Nem igen láthattam. De jött a 
segítség Dr. Kiss professzor testvértől, 
hogy sokan ismerik, tudják Isten törvé-
nyét, de nem látják meg magukat benne, 
bármennyi időt töltenek e tükör előtt - 
sötétben! Világosság nélkül ugyanis a 
tükör nem szolgál képpel. Ezt a zsol-
táros is tudta? "Mert nálad van az élet 
forrása, a te világosságod által látunk 
világosságot." zsolt 36,10. Az ember a 
szívével láthatja meg Istent, mondja Pál 
apostol.

"Ő gyújtott világosságot szívünkben, 
hogy felragyogjon előttünk Isten di-
csőségének ismerete Krisztus arcán." 
2Kor 4,6  Így láthattam meg, és látom 
magamat, de egy időben Krisztus arcát 
e tükörben, mely tükrözi az Atya Isten 
dicsőségét!

És megszerettem a tízparancsolatot. 
Érthetővé lett számomra Jézus Krisz-
tusban. Láttam a magam valóságát, 
szennyes voltomat, de a tükörben nem 
lehet mosakodni! Meg kellett keresnem 
a megtisztulás lehetőségét. Megtaláltam 
Jézus drága vérében.

"Ne legyen más Istened rajtam kí-
vül." Hogy lenne nekem más istenem? 
Eszembe se jut valamiféle szent szob-
rocskákat tartani! De a Lélek elvezetett 
a Mt 6,6-hoz, ahol az Úr Jézus magya-
rázza a törvényt. "Te pedig mikor imád-
kozol, menj be a te belső szobádba, és 
ajtódat bezárva imádkozzál." Ez azt 
jelenti, hogy kizárok minden más lehe-
tőséget. tulajdonképpen mikor kivett 
az Úr Jézus a világból, bevitt a "pusz-
tába", mint Isten Izráelt Egyiptomból. A 
sivatagban pedig nincs pék, se húsbolt, 
se víz, mert nincs se vetés, se aratás, de 
van isteni gondviselés. Amióta Jézussal 
járok, tudok a pusztai hideg éjszakákról, 

de tudok a tűzoszlopról is, tudok a for-
ró sivatagi homokról, de az enyhet adó 
felhőoszlopról is. tudok a vadállatok 
éjszakai üvöltéséről, de a hitről is, mely 
befogja az oroszlánok száját. tudok a 
keserű vízről, a lázadásról, de az azt 
gyógyító fáról is, meg az üdítő vízről, 
mely a "megütött" sziklából fakad. tu-
dok az éhségről is, de arról is, hogy né-
hányszor kaptam a titkos mannából. Jel 
2,17. Mindezek mellett fontos, mondja 
a zsid 4,1, "Gondosan ügyeljünk, hogy 
senki le ne maradjon..." tudom, hogy 
egyedül nem maradhatok meg e világ 
pusztaságában. Csak Jézussal juthatok 
be a nyugodalomba, Kánaánba, mely itt 
van a földön, ahol harcolnom kell, mert 
sok az ellenség, vetnem és aratnom, 
dolgoznom kell, teremnem a Lélek gyü-
mölcseit melyek által élhetek, immár 
szabadon, Isten dicsőségére, mások ja-
vára, a magam boldogságára és üdvére, 
és e közben tudom, hogy: "Az Úr tör-
vénye tökéletes, felüdíti a lelket." zsolt 
19,8.

                         Nagyajtai Eszter

Egység
A villamosra várva
kaftános, füstös...... rabbi állt.
Az út túlsó felére
reverendás papok siettek át.
Az innensőn én mentem
viselve csendes szolgálatruhát.
A papok észak felé vágtak.
A rabbival a villamos
nekiszaladt a nyugati iránynak.
Engem Keleten vártak.
S az egy örök Isten nevében
így mentünk háromfele négyen.
A lelkem búsan kérdezett:
Vajon találkozunk-e még?
S vajon… mikor fogunk testvérkezet?
                    Túrmezei Erzsébet 

csaK MagaDnaK  
gyűJTEsz - lk 12,21

természetes vágyakozás bennünk, 
hogy sikereket akarunk elérni. Hiszen 
azért kaptuk a tálentumokat, hogy azok-
kal jól gazdálkodjunk, és használjuk fel. 
Akkor van a baj, amikor úgy érünk el 
sikereket, hogy nem gondolunk Istenre, 
vagy nem keressük akaratát mindenben.  
Ez a világ tele van olyan emberekkel, 
akik ezen az úton járnak.

A mennyei bank jó osztalékot fizet, 
olyan jutalmat kapunk, ami soha nem 
veszít az értékéből. A betét könnyű és 
elérhető annak is, aki a legszegényebb a 
világ mértéke szerint.

Valóban, ha adunk a szükségben lé-
vőknek egészen addig, amíg kevés ma-
rad nekünk, ezzel folytatjuk a kincs 
gyarapítását a mennyei kincstárban. 
Lehet, hogy az Istenben gazdag embert 
nem veszik észre az emberek, de az ő 
gazdagsága soha nem értéktelenedik el 
és nem bukik meg. Mert Jézus Krisztus 
azt mondja: oszd meg másokkal mind-
azt, amivel rendelkezel. Ne légy magad-
ba zárkózó, fukar, önző, és magadon kí-
vül senkivel sem törődő, hiszen amikor 
másokat boldoggá teszel, akkor leszel 
te is igazán boldog. Éppen ezért oszd 
el kincseidet, lásd meg az üldözötteket, 
lásd meg a kisemmizetteket, és adj ne-
kik abból, amid van. Mert a boldogság 
egyik feltétele ez: adni.

Ha a földbe esett gabonamag el nem 
hal, csak egymaga marad. Oszd el kin-
cseidet, szeretetedet. Hidd el, akkor le-
szel te magad is boldog, ha tapasztalod, 
hogy nem csak magadnak gyűjtöttél. 
Nagy gazdagságot kaptál, de ne feledd 
el, ezt nem magadért, hanem másokért 
kaptad. Oszd szét mindezt, és meglátod, 
te még gazdagabb maradsz, és a gyűjtött 
kincsed a mennyben gyarapszik. 

   Dr. Viczián János ny. lelkipásztor 


