
Az evangélisták közül Lukács írja le 
a legrészletesebben az Úr Jézus születé-
sének történetét. Történelmi kontextus-
ba helyezi,  hogy bizonyítsa leírásának 
hitelességét. Az által, hogy megjelölte 
Jézus születésének idejét és helyét, egy-
felől a korabeli pogányokat akarta hitre 
segíteni. De Lukács leírása a modern 
embernek is segítség, hiszen ha valaki 
akar, utánanézhet az általa leírtaknak 
más történelmi feljegyzésekben is, és 
aki ezt teszi, hamar rájön, hogy a kará-
csonyi történet nem egy kitalált mese, 
megható legenda, hanem egy olyan va-
lóság, amely Isten terve és akarata sze-
rint teljesült be.  

Lukács leírása egyszerre egyszerű és 
fenséges. Az egyszerű pásztoremberek 
jelenléte, a korabeli uralkodók említése, 
illetve a mennyei angyalok éneke egy-
szerre vannak jelen és teszik varázsla-
tossá a nem mindennapi gyermek szü-
letéstörténetét. A császár azt cselekszi, 
amit Isten öröktől elrendelt, ő nem is 
tudja, de hatalmas kezében eszköz ter-
vének megvalósításában. József és Má-
ria szinte jelentéktelen emberekként 
jelennek meg a történetben s kiderül 
róluk, hogy Isten szemében ők a legfon-
tosabbak közzé tartoznak. Vigasztalás 
ez nekünk, hiszen tudjuk, hogy Istennek 
velünk is meghatározott terve van, és 
senki nem állhatja útját céljainak meg-
valósításában. 

Lukács a részletes nativitási történet-
ben, röviden jegyezi meg, hogy Mária a 
jászolba helyezte elsőszülött fiát, mert 
nem volt hely a vendégfogadónál. Ért-
hetetlen előttünk ez a rideg fogadtatás, 
azonban fel kell tegyük a kérdést, vajon 
ha most jönne el, mint gyermek, talál-
na-e helyet világunkban az Úr Jézus? 
Akkor, valószínű azért nem volt hely a 
fogadósnál, mert a népösszeírás miatt, a 
ház már tele volt vendégekkel. Barátok 
ismerősök lehettek ott, és olyan ügyfe-

lek, akik sokat tudtak fizetni. Ma miért 
nincs hely Jézus számára az emberek 
szívében? Hasonló okok miatt. Nagyon 
sokaknak a karácsony mai is csak üz-
leti érdek, az emberek túl elfoglaltak, 
sokak számára fontosabb a barátaikkal, 
ismerőseikkel való kapcsolat, mint az Úr 
Jézussal való közösség. Akarom hinni, 
hogy e lap olvasói (amint arról ilyenkor 
karácsony környékén szavaikban és éne-

keikben örömmel tesznek bizonyságot), 
szívesen adnak helyet Isten fiának a szí-
vükben. Azonban, hogy ez mennyire 
igaz, attól függ, hogy mit válaszolnak az 
alábbi kérdésekre: 

Van-e hely a gondolkodásunkban 
Jézus számára? 

Sokféle tennivaló van ilyenkor az ün-
nepek környékén. Miközben készülünk, 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Karácsonyi és évvégi írások
Gyülekezeti hírek: Alhambra
110 éves a szövetségünk (5)
Ifjúsági találkozó New Yorkban
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Békesség és jóakarat
Békesség és jóakarat:
Két drága égi kincs! - Róluk
angyalok dicsérete zengett
egy szent és titkos éjszakán.
Isten két legszebb ajándéka,
mit Krisztussal együtt adott.

Békesség és jóakarat:
Két ünneplő aranyharang,
mely zengve harangozta be
egy drága korszak kezdetét,
a Kegyelem érkezését.

Békesség és jóakarat!
Két vezérlő csillag lehetne
korunk reménytelen egén!
Elhagyott, árva szíveket
enyhítene, békítene,
rosszakaratú ellenségeket
édes-testvérré tehetne!
Meggyógyulna a Föld ...
A füstölgő romok helyét
Édenné varázsolná vissza,
ahogyan Isten megálmodta,
ahogy nekünk megalkotta.

Békesség és jóakarat!
Harangozza a szívünk,
és hirdesse a szánk:
Atyánknak jóakaratából
Fiában, Jézus Krisztusban
a békesség szállt le hozzánk!
Aki az övé, követségben járjon,
vigye a béke evangéliumát:
Rövid az idő, le ne késsetek,
egymással és az Istennel
béküljetek
meg, emberek!
Amíg lehet ... Ha még lehet!
                          Oláh Gabriella

VAN-E HELY SZÍVÜNKBEN JÉZUS SZÁMÁRA?
És szülé az ő első szülött fiát, és bepó-

lyálá őt, és helyezteté a jászolba, mivel-
hogy nem vala nekik helyük a vendégfo-
gadó háznál. Luk 2: 7 (Károli)
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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.
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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)

Örömteljes és békés karácsonyi ünnep-
lést kívánunk kedves olvasóinknak! 

Milyen jó, hogy meg van rá az okunk 
és a lehetőségünk is. Eljött közénk a 
Megváltó, Jézus Krisztus. Hozzánk ha-
sonlóvá lett. Nem kérte ehhez sem a vé-
leményünket, sem az engedélyünket. El-
jött, bemutatta nekünk a mennyei Atyát, 
életét adta értünk, feltámadott és vissza 
fog jönni. Kétezer évvel ezelőtt és most 
is Ő áll meg szívünk ajtaja előtt, zörget, 
bebocsátást kér. Dörömbölhetne, akár 
ránk is törhetné az ajtót, de nem teszi. 
Zörget, pedig nem neki van szüksége 
szívünkre, hanem nekünk van szüksé-
günk Rá, és mindarra, amit Tőle kap-
hatunk. Válaszoljunk egyértelműen az 
első két írásunk személyes kérdéseire – 
megvan rá az okunk és a lehetőségünk 
is! Ha megtesszük, örömmel és békes-
séggel telik az év utolsó, karácsonyos 
hónapja. Ha nem, akkor is eltelik, de az 
ünnepi napok terhét fogjuk csak érezni. 
Terhét? Ha nem Jézus Krisztus áll az 
ünnep középpontjában, akkor a vásár-
lás fejfájása, az utazások gyötrelme, a 
végnélküli főzés-terítés-mosogatás fára-
dalma, a gyakran kényelmetlenné váló 
udvariaskodások teszik egyre nehezeb-
ben viselhetővé ezt a hónapot. Ezen a 
szokásos templomba-imaházba menetel 
se változtat. De mi változtathatunk, ha 
helyet adunk, ha át adjuk néki a fő helyet 
- „a többit elrendezi Ő!” (5.o)

Az év utolsó számának jelentős ré-
szét a fiataljaink írásai töltik ki. A New 
York-i Ifjúsági Találkozóról már az elő-
ző számban is olvashattunk, ezúttal a If-
júsági Szövetség másik három vezetője 
írásait közöljük. Egy közös felhívást is 
intéznek a fiatalokhoz, amit bizonyá-
ra mindannyian szívesen olvasunk. És 
imádkozunk értük.  

Még augusztusban megkaptam Vass 
Gergely tv. írását, de csak most talál-
tam helyet a közlésére. Sajnos ma még 
égetőbb és aktuálisabb ez a tűzről és 
füstről szóló elmélkedés. A kaliforniai 
erdőtüzek olyan méretet öltöttek ezút-
tal pl. Los Angeles környékén, amihez 
foghatóra nem emlékeznek, s a följegy-
zések sem tartalmaznak. Mára a 60-at 
is meghaladja az áldozatok száma, és 
száznál is több személy hollétéről nem 
tudnak. Számunkra nem csupán rette-
netes hír ez, mint ahogy az előző hóna-
pok hatalmas szélviharai sem csak hírek 
voltak, hanem imatéma.  Könyörögjünk 
rendszeresen az ilyen tragédiákba jutott 

emberekért! Mindenkiért, de külön is 
a közöttük lévő, velük együtt szenvedő 
hívőkért, hogy erősen álljanak hitükben 
és példájukkal is segítsenek azoknak, 
akiknek nincs reménységük. 
Az év végének közelsége és ezek a 

katasztrofális jelenségek a Mester fi-
gyelmeztetéseit idézhetik fel bennünk, 
amikor arról tanította hallgatóit, hogy 
nincs itt maradandó városunk, de van és 
lehet egy másik, örök életünk – arra kel-
lene több figyelmet fordítanunk. Péter is 
hosszasan tanít az Úr napjáról, aminek 
eljövetelét különleges jelenségek előzik 
meg (2Péter 3). Az új eget és új földet 
váróktól, vagyis az ő népétől pedig szent 
életet és kegyességet vár. Azonban saj-
nos nem volt mindig kész erre Isten népe 
– a próféták gyakran beszéltek erről. Hát 
mi, keresztyének, krisztusiak, készen 
vagyunk-e Hozzá igazodni, az Ige sze-
rint élni, vagy azt tesszük mi is, mint az 
ószövetségiek? Őrizzen meg bennünket 
az Úr attól, hogy Jeremiás szavai ránk is 
vonatkozzanak! 

JEREMIÁS IGÉI
„... és az én népem így szereti. 
De mit cselekesznek majd utoljára?!”
                                        Jer 5,26-31

Nehéz volt
Jeremiás
de megtetted amit
tehettél
még tán többet is
harcoltál 
pereltél az Úrral
sírtál népedért
alig bírtad
nem hallgattak rád
sáros kútba dobtak
igéid megvetették
elégették
ám szavaid újra élnek
égnek égnek
s bár eredményt még nem értek
Isten üzenete az e népnek

                              Herjeczki Géza
„… guggolva fülelnek, mint a madará-
szok; tőrt hánynak, embereket fogdosnak. 
Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak 
teli az ő házaik álnoksággal; ezért lettek 
nagyokká és gazdagokká! Meghíztak, 
megfényesedtek; eláradtak a gonosz 
beszédben; az árvának ügyét nem ítélik 
igaz ítélettel, hogy boldoguljanak; sem a 
szegényeknek nem szolgáltatnak igaz-
ságot. ... és az én népem így szereti! De 
mit cselekesznek majd utoljára?!” (Jer 
5,26-28.31)
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hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
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VAN-E HELY SZÍVÜNK-
BEN JÉZUS SZÁMÁRA?
folytatás az 1. oldalról
ajándékokat vásárolunk, takarítunk, 
gondolunk-e rá, az ünnepeltre, Isten fi-
ára? Az év vége fele járunk. Van, aki 
nyilván tartotta (Isten megtette), vajon 
hány nap volt ebben az évben, amikor 
eszünkbe jutott Jézus? Az élet egyre 
bonyolultabb, az emberek egyre elfog-
laltabbak. Kisgyerekeket vagy tiniket 
nevelő szülök, sokféle kihívásnak van-
nak kitéve. A fiatalnak, de az idősnek is 
megvan a maga gondja-baja, ünnepek 
előtt és ünnepek után, mégis fel kell te-
gyük a kérdést, van–e hely a gondolko-
zásunkban Jézus számára? Azt hiszem 
abban egyet értünk, hogy az, aki csak 
ünnepek alkalmával gondol Jézusra 
(vagy még akkor sem), nem mondhatja, 
hogy szívében helyet találna az Úr Jé-
zus, ha most jönne.

Van-e hely az időbeosztásunkban 
Jézus számára? 

A modern technikai eszközök korsza-
kában azt gondolnánk, az embereknek 
több idejük van lelki dolgokkal foglal-
kozni. Sajnos ez nem így van. Sokszor 
elcsodálkozunk, míg elődeink kétkezi 
munkával végezték a vetést meg az ara-
tást, a mosást, a mosogatást stb., volt 
idejük mindenre. A telet általában vé-
gig pihenték. Most, mikor lassan min-
dent gépekkel, elektromos eszközökkel 
végzünk, van-e időnk Jézus számára? 
Igaz, hogy iskolásoknak, egyszerű mun-
kásoknak sok esetben mások csinálják 
a programot, de azért szabad ideje is 
van mindenkinek. Hány órát töltünk a 
TV előtt, hány órában űzzük kedvtelé-
seinket, és mennyi idő jut imádságra, 
bibliaolvasásra, imaház látogatásra? 
Találunk-e időt a csendességre, amikor 
csak Vele vagyunk közösségben? Annyi 
minden sürgős, hogy sokszor a legfonto-
sabbra nem jut idő. Olyan sok időt eltöl-
tünk felesleges dolgokkal, s azt vesszük 
észre, hogy csak úgy sodornak az ese-
mények. Találhatunk kifogásokat, és hi-
vatkozhatunk agyonzsúfolt programja-
inkra, azonban mondhatjuk-e, hogy mi 
helyet adnánk Jézusnak, ha most jönne 
el, míg időbeosztásunkban napról napra 
nincs számára hely?  

Van- hely a kapcsolatainkban Jézus 
számára? 

Kapcsolatainknak különleges fontos-
sága van a mindennapi életben. Ami-
kor bajba jutunk, vagy jól van dolgunk, 
az élet napfényes illetve borús napjain 

megválogatjuk barátainkat. Állás kere-
sés esetében, vagy amikor gyermeke-
ink jövőjét rendezzük, világossá válik, 
mennyire fontosak a kapcsolatok. Ün-
nepek idején (karácsonykor különösen) 
rendkívüli hangsúlyt kapnak életünkben 
a családtagokkal, barátokkal és ismerő-
sökkel való kapcsolataink megerősíté-
sének lehetőségei. Ez természetes, és 
jól tesszük, ha ezekre gondot fordítunk. 
Azonban, ha nem Jézust tesszük az 
első helyre, könnyen abba a helyzetbe 
kerülünk, mint a vendégfogadós, vagy 
Heródes, aki a vendégek miatt Keresz-
telő János fejét vétette. A világgal való 
barátság ellenségeskedés Istennel. Ha 
kapcsolatainkban barátainkat, ismerő-
seinket előbbre helyezzük, mint magát 
Jézust, ne csodálkozzunk, hogy nem 
marad se idő, se hely számra. Akkor van 
Jézusnak helyet adó bizonyságtételünk-
nek hitele, ha kapcsolataink rangsorá-
ban ő az első és a legfontosabb. 

Van-e hely a költségvetésünkben Jé-
zus számára? 

A vendégfogadós esetében az anyagi 
érdek központi szerepet játszott, amikor 
elutasította Józsefet és Máriát. A jól fi-
zető vendégeket nem küldhette el, egy 
olyan házaspárt, akiknek kinézete is el-
árulta, hogy szegények, és nem tudnak 
fizetni. Napjainkban hány szívből szorul 
ki Jézus az anyagiak miatt? Sokan mér-
legelik a tanítványság árát, és megszo-
morodva távoznak, mint a gazdag ifjú, 
mert Krisztus követése nem jár anyagi 
haszonnal, sőt sokszor anyagi áldozatot 
követel. A vendégfogadós elküldhetett 
volna egy barátot, vagy felkínálhatta 
volna a saját szobáját. Ez lett volna élete 
legnagyobb üzlete, a zarándokok ma is 
nagy összeget fizetnének leszármazott-
jainak, csak hogy láthassák a Messiás 
születésének helyét. A nevét aranybe-
tűkkel írták volna be a történelembe. 
Milyen sokat veszített, hogy nem fogad-
ta be Józsefet és Máriát, az emberi test-
ben érkező isteni gyermeket!

De ez semmi ahhoz a veszteséghez 
képest, amit az az ember veszít, aki a 
szívében nem ad helyet az Úr Jézusnak. 
Nem csak e földi életre lesz boldogta-
lan, az üdvösséget is elveszíti. Azonban 
ha gondolatainkban, programjainkban, 
kapcsolatainkban és költségvetésünk-
ben helyet adunk Jézusnak, megnyertük 
a legjobbat itt a földön, és az örökkéva-
lóságot is vele tölthetjük.

Kívánom, hogy ezekben az áldások-
ban minden kedves olvasónak része le-
gyen. 
                                  Gergely István

VALAKI ZöRGET
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek…” 

Kétezer év óta egyre, újra meg újra. A 
zörgető arcán égi tisztaság, homlokán 
hatalom és dicsőség tündököl, szemé-
ből megértés, szeretet sugárzik. Jézus 
Krisztus az, aki ma a te szívednél is 
megáll.
Talán álomból riaszt föl és igéjével a 

napok, hónapok tétlenkedései során fel-
halmozódott mulasztásaid behozatalára 
serkent. Lehet, hogy vétkes kedvtelések 
közepette talál reád, és most szemrehá-
nyó tekintetét kerülve, épp arra készülsz, 
hogy eldadogd néki a magad megítélése 
szerint is gyarló mentségeket. Ő tovább 
zörget, mert igaz szódra, bűnbocsánatot, 
szabadulást szerző bűnbánatodra vár.

Vagy annyira beleszédültél már az 
élet forgatagába, hogy már régóta nem 
számlálod a napokat, se bölcs szívvel, 
se anélkül? Most felzörget ő, a ma még 
kérlelő barátként hozzád érkező égi Úr, 
hogy eszméltessen: időd a földi létben 
maholnap lejár. Neki nem mindegy – de 
azt akarja, neked se legyen közömbös –, 
hogy a hazahívó szó miképpen talál!
zörget, s egyszerre eszedbe jut min-

den, amire még figyelmeztethetne té-
ged. Nemcsak vétkeidre, hanem arra is, 
hogy mennyire társtalan vagy…
zörget, holott dörömbölhetne szívajtó-

don, sőt akár be is törhetné azt, hiszen 
ő az, akinek adatott minden hatalom 
égen-földön. E mindent felülíró jog okán 
otthon kellene lennie szívedben, ha még 
sincs ott, akkor mikor és hogyan került 
birtokon kívül? Ne tartósítsd tovább e 
jogsértést, életed uraként bocsásd be 
végre őt!
Már jócskán benne járunk az advent-

ben, maholnap itt a karácsony, az Ige 
testet öltésének emléknapja. Hogy a rád 
köszöntő jeles nap valóban szíved öröm-
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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 2018. december

Borítsd el gyalázattal arcukat, hogy 
keressék nevedet, Uram!” (Zsolt 83,14-
17) „Dicsérjétek az Urat, ti, földiek, ti, 
tengeri szörnyek, az egész óceán! Tűz 
és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő 
szélvihar...” (Zsolt 148,7-8).

Az Újszövetség írásai is említik az 
emésztő tüzet. Olykor jelképesen, más-
kor szó szerint kell értenünk. Különös-
képpen kapcsolódik az utolsó napok-
hoz! Ez komolyan elgondolkodtatott. 
(Jn 15,6; 2Pt 3,10-13; Jel 8,7; 9,18; 11,5; 
14,10; 16,8; 17,16; 18,8; 20,9-15; 21,8). 
Az ember maga is felmérhetetlen ká-
rokat okozhat gyújtogatás által (2Móz 
22,6).

A füstről is hasonlókat ír a Biblia. Az 
ószövetségi áldozatok elfüstölögtetése-
kor emelkedett fel (2Móz 29,13.18.25). 
Isten imádásához füstölőszereket hasz-
náltak (2Móz 25,6; 30,1.7-9; 30,35-38; 
Zsolt 141,2; Lk 1,11; Jel 8,4). Isten meg-
jelenésére utalhat (2Móz 18,19; 20,18; Jel 
15,8). Figyelmeztető előhírnök is lehet 
(ApCsel 2,19). Büntetésről, ítéletről ad 
hírt a múltban, a jelenben és a jövőben. 
Ismét szóba kerülnek az utolsó napok! 
(1Móz 19,28; Zsolt 18,9; 37,20; 68,3; 
104,32; Jel 9,18; 14,11; 18,9.18; 19,1-3). 

Álljon itt néhány független vélemény 
is: 

„Az éghajlatváltozás hatásai világ-
szerte minden kontinensen érezhetők, és 
a várakozások szerint az elkövetkezendő 
évtizedekben gyakoribbá és intenzíveb-
bé válnak. A különböző országok és ré-
giók eltérő problémákkal szembesülnek. 
E változások egészen átalakíthatják vi-
lágunkat, befolyásolják az élelmiszer- és 
vízkészletet, továbbá egészségünket.” 
(Youth magazine pdf.hu)

“2017 augusztusában az európai hő-
hullám során több országban is 40 °C 
fölé emelkedett a hőmérséklet, erdőtü-
zeket, szárazságot és számos halálesetet 
okozva. … Tavaly regisztrálták a leg-
több erdő- és bozóttüzet Európában, és 
csak Portugáliában, Olaszországban és 
Spanyolországban több mint 800 000 
hektárnyi föld égett le. ...  bolygónk egy-
re melegebbé válik, így Európa földje 
szárazabbá, tehát a tüzek gyakorisága és 
intenzitása növekedni fog.” (Erdő-mező 
online)

Végül: hallhatunk és olvashatunk tűz-
fészekről, tűzhányókról, tűzvészekről. 
Egyikrészük oltható, de lesz olthatatlan 
is! Az utóbbi alapos Istenhez téréssel, 
bölcsen elkerülhető!

                   Vass Gergely, Kelowna
(Lapunk szerkesztése idején a dél-kali-

forniai tűzvésznek már több mint 60 halá-
los áldozata van. szerk) 

Az első napokban, hetekben állandó 
hírtéma volt a világ különböző pontja-
in tomboló erdőtüzek jelensége, oltása 
és kára. Tavaly is tapasztaltunk belőle, 
de sokkal kevesebbet. Az idei augusz-
tus második felében házigazdáink több 
mint 600 erdőtűzfészekről tudtak csak 
British Columbia területén! Van olyan 
idős testvérünk, aki nem bírva elviselni 
a nehéz füstszagot, elutazott tisztább le-
vegőjű vidékre, és még mindig nem tért 
vissza, bár most -hála Istennek- sokkal 
jobb a helyzet. Sokan imádkoztak azért, 
hogy kapjunk megoldást hozó esőket. 
Kaptunk többször is!

Az előbb leírtak arra sarkalltak, hogy 
elővegyem a Bibliámat, és utánanézzek, 
hogy mit ír tűzről és füstről. Az olvasot-
tak összegzéséből szeretnék visszaadni 
egy keveset.

A kívánatos előfordulásokkal kez-
dem. Isten maga is emésztő tűz (5Móz 
4,24; Jel 4,5). Jelenlétére többször utalt 
különös tűz (2Móz 3,2; 14,24; 19,18; 
24,17; 4Móz 9,15-16; 5Móz 4,33). A fel-
támadott és megdicsőült Jézus szeme 
tűzlánghoz hasonló (Jel 1,14; 2,18; 19,12; 
20,9). Az ószövetségi égőáldozatok be-
mutatásához elengedhetetlen kellék volt 
(1Móz 22,7; 2Móz 29,18; 3Móz 1,7). A 
családok, emberek asztalára kerülő ele-
delek elkészítéséhez is használták (2Móz 
12,8-9). Tájékozódás, védelem, világítás 
céljából megfelelt (2Móz 13,21-22). Fé-
mek puhításához, olvasztásához pótol-
hatatlan volt (2Móz 32,24).  Bálványok, 
hulladékok, szemét elpusztítására igen 
alkalmas (2Móz 12,10; 29,34; 32,20; 
5Móz 7,5.25; Mt 3,12). Fertőtlenítéshez, 
tisztításhoz remek (3Móz 13,57; 4Móz 
31,23; 5Móz 13,16; Jel 3,18). A Bibliánk 
egy helyen említi a szerelem tüzét is (Én 
8:6).

Viszont több alkalommal és helyen a 
tűz Isten büntetésének, csapásának 
kivitelezője. Az egyiptomi tíz csapás 
közt is szerepelt (2Móz 9,23-24). Nádáb 
és Abihú is megtapasztalta (3Móz 10,2). 
A fajtalanságot azzal büntették az ószö-
vetség idején (3Móz 20,14; 21,9). Az ál-
lítólagosan rossz sorsú nép siránkozása 
is kiváltotta (4Móz 11,1-3). Kórah lázadó 
csapata is megégett (4Móz 16,35). Oly-
kor megemésztette Isten népének ellen-
ségeit, a megrögzött bálványimádókat 
(5Móz 9,1-3). „Mert tűz lobban fel ha-
ragomtól, perzselve lecsap a holtak ha-
zájáig; megemészti a földet és ami azon 
termett, felgyújtja a hegyek alapjait.” 
(5Móz 32,22) „Jön a mi Istenünk, nem 
hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte 
hatalmas szélvihar.” (Zsolt 50,3) „Aho-
gyan a tűz fölgyújtja az erdőt, és a láng 
égeti a hegyeket, úgy üldözd őket viha-
roddal, úgy rémítsd őket forgószeleddel! 

EMÉSZTŐ TŰZ ÉS FOLYTÓ 
FÜST A BIBLIÁBAN  

ÉS KORUNKBAN 
Családommal augusztus 9-én re-

pültünk vissza Kelownába. Istenünk 
kegyelmét, segítségét tapasztaltuk vé-
gig az úton. Gyönyörű nappal ajándé-
kozott meg bennünket. Csodálhattuk 
kezemunkáját a végtelennek tűnő síksá-
gok, a csipkés sziklájú Alpok, a ragyogó 
kék Atlanti-óceán, a fehéren sziporkázó 
Grönland, a változatos formájú és ár-
nyalatú felhők, a megszámlálhatatlan 
tükröző felületű tó, a rengeteg tömbre 
szabdalt Sziklás hegység fölött. Egyszer 
csak új alakzatot és színt pillantottunk 
meg Isten kiállítási termében! Világos 
barna, szétterülő, hosszan elhúzódó, az 
eget súroló, többszörös füstoszlopok-
ra lettünk figyelmesek. Számuk egyre 
nőtt! A British Columbiai erdőtüzek el-
képedt és elnémult szemlélőivé váltunk. 
Sötétedés után már messzire világító, 
hatalmas magasságú lángokat is láttunk. 
Leszállásunk után füstszag csapta meg 
orrunk. Látótávolságunkat a szétoszló 
füst drapériák szűkítették be az amúgy 
jól kivilágított Kelownán.

ünnepe lehessen, a megszokott otthon-
rendezésen túl feleszmélsz arra, hogy itt 
az idő a nagy életrendezésre is, mielőtt 
befogadnád őt. Ám ha ezt végre elha-
tározod, be kell látnod, hogy még csak 
részlegesen sem tudod önerőből elren-
dezni kusza dolgaidat, azt hogy a Krisz-
tus-fogadásra alkalmassá tedd magad! 
Talán épp ezért és így kellene bebocsá-
tanod őt, esdeklő imádságként ajkadra 
véve egy régi ének néhány sorát: „…Vé-
reddel, mely el-kifolyt, / Mosd le rólam, 
ami folt…” (http://csecsy.hu/konyvek/
enekeskonyv/jojj_kiralyom_jezusom)
Ennyi a te dolgod. Add át néki a fő-

helyet, a többit elrendezi ő! Ahol az Úr 
Jézus lakozást vesz, ott létrejön az össz-
hang, a sóvárgott rend, az elevenítő bé-
kesség, és megszűnik a lelkünket még 
sokszor nagy embertömeg közepette is 
társtalanná tevő árvaság: „… ha valaki 
meghallja a hangomat, és kinyitja az aj-
tót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, 
ő pedig énvelem” (Jel 3,20).
                   Győri Kornél (Újpest)
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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)

2018. december 5. oldal2010. szeptember 5. oldal

személyesen megjelenni. Ifjú Budai
Lajos, Király Tibor és több lelkipásztor
vett részt a szolgálatban és ünneplésben.
Kellemes és épületes üdvözleteket tolmá-
csoltak Zilah megye Prefektusa, a parla-
menti képviselõ, valamint a község pol-
gármestere. Mindannyian úgy éreztük,
hogy közös az ünnep, és mindezért
megtartó Istenünket magasztaltuk! Lel-
kemben nagyon hálás voltam a 65-67 -es,
küzdelmes évek, és a mostani évek
közötti nagy változásért. Ma, a község
központját, a Magyar Baptista Gyüle-
kezet impozáns épülete, és a korszerû

lelkipásztor lakás díszíti. A helyi test-
vériség 1200 személy részére készített
finom és bõséges eledelt. Délután 3 órától
folytattuk az ünneplést. A környékbeli
lelkipásztorok és vendégek üdvözletével.

Kegyelmes Urunk segítségével igehir-
detéssel szolgálhattam Perecsenben,
Zilahon, majd Nagyfaluban, Krasznán,
Kémeren és Nagyváradon. Kémeren igen
szép imaház épül. Pardi Félix testvér
példás buzgalommal és szeretettel szol-
gál, akit a gyülekezet szeretettel vesz
körül. (Pardi Félix testvér New Yorkból
költözött vissza.) Nagyváradon szeptem-
ber l2-re tervezték megünnepelni a
gyülekezet 125 éves fennállását. Jó volt
testvéreinkkel és munkatársainkkal
találkozni és együtt szolgálni Urunkat,
bátorítani a testvéreket, felújítani, erõ-
síteni kapcsolatainkat.

Szeptember 4-én részt vettem még
egy menyegzõn. Szabó Szilárd (Szatmár-
németi) és Józsa Rebeka (Perecsen)
kötött házasságot a perecseni gyüleke-

Az elmúlt évek folyamán többször
látogattam az óhazába, amit az Úr min-
dannyiszor gazdag áldásával koronázott
meg. Ezt még inkább elmondhatom
mostani látogatásomról, amit augusztus
17. és szeptember 10. között tettem.
Utamon negyven három éven át hûsége-
sen helytálló feleségem is elkísért. Lá-
togatásomnak többszörös célja volt.

Perecsenben a gyülekezet 100 éves
jubileumát ünnepelte augusztus 22-én. Jó
Istenünk kegyelmébõl itt születtem,
nevelkedtem, és pontosan augusztusban
volt 45 éve, itt kezdtem el a lelkipásztori
szolgálatomat. Elõzõ napon a Pere-
csenbõl elszármazottak találkozója volt
megtartva.

A 45 éves teológiai találkozónkra is
sor került Nagyváradon, valamint a 30
éves találkozóra, a kolozsvári Protestáns
Teológiai Akadémián.

Mindehhez járult még a menyegzõk
sorozata, amely a rokonságban volt. Ter-
mészetesen a rokonság és a hittest-
vérekkel való találkozás is igen vonzó erõ
volt. Nagy vágyódással és izgalommal
indultunk tehát az útra, kedves itteni
munkatárasaim üdvözleteivel is meg-
bízva.

Augusztus 20-án egy menyegzõ al-
kalmával szolgáltam a zilahi gyüleke-
zetben. Kulcsár Levente volt a võlegény
Torontóból, a menyasszony pedig Fekete
Ibolya Zilahról. Mindig nagy öröm,
amikor hívõ ifjaink egymásra találnak. A
torontói gyülekezet egy kedves és
tehetséges új taggal gyarapodik ezzel a
házasságkötéssel az Ibolya testvérnõ
személyében. Az Úr legyen megáldója és
vezére az ifjú házaspárnak. Ifjú Budai
Lajos helyi lelkipásztor, idõs Veress Ernõ
és én végeztük az igei szolgálatokat.
Veress testvér szemmûtéte folyamatban
volt, ami sok fájdalmat is okozott, és még
mindig tart. Imádkozzunk érette. Véget
nem érõ beszélgetések, társalgások
következtek az ünnepi vacsorán. Késõ
éjjel tértünk nyugovóra.

Másnap Perecsenben következett a
tatálkozó. Csaknem mindenki bemutat-
kozott és beszámolt, ki rövidebben, ki
hosszabban életérõl és munkájáról.
Meglepõen sokan voltunk a Perecsenbõl
elszármazottak, és elég színes beszá-
molókat hallottunk. Emlékeztünk az
elõdökre és finom ebéd után folytattuk az
épületes igei beszélgetést. Vasárnap,
22-én a gyülekelet 100 éves múltjára
emlékeztünk. Dr. Borzási István, a gyü-
lekezet jelenlegi lelkipásztora ismertette
a gyülekezet 100 éves történetet, amit egy
szép könyvben is elkészített. A gyüle-
kezet elõbbi lelkipásztorai közül Both
József és én voltunk jelen. Balázs József
és Torma János (Chicago) nem tudott

zetben. Az ifjú pár elfogadva a Csíksze-
reda-i gyülekezet meghívását, ott kezdi el
a lelkipásztori szolgálatot. Kedves,
örömteljes ünnepi vacsora következett.
Ifjainkat pedig gondviselõ lstenünk
mindenre elégséges kegyelmére bíztuk.
Hisszük, hogy megáldja õket és szent
neve dicsõségére, valamint népe javára
fognak szolgálni. Augusztus 7-én Deák
Zsolt és Tõtös Evódia menyegzõje volt.
Õk Brassóba kaptak meghívást, amit
elfogadtak és ott fogják végezni a
lelkipásztori szolgálatot. Az. Úr áldja és
tegye eredményessé szolgálatukat.

Nagyváradon, szeptember 6-án
hétfõn került sor a 45 éves találkozónkra.
Mindössze heten voltunk végzõsök. Egy
közülünk már az Úrnál van. Egy Auszt-
ráliában, egy Németországban, és egy
New Yorkban élõ évfolyamtársunk nem
tudott részt venni a találkozón. Hárman
voltunk jelen, feleségeinkkel: Bodor
Sándor, Veres Theodor és én. A 124.
Zsoltár alapján emlékeztünk, imád-
koztunk és társalogtunk. Istennek adtunk
hálát, hogy velünk volt és nem engedte
meg az ellenségnek, sem az embereknek
a felettünk való gyõzelmet. Az Úr meg-
szabadított minket! Sok feledhetetlen
élmény elevenedett fel, mialatt a finom
ételt ízlelgettük, és mindenért megbízó,
hûséges Urunkat dicsõítettük. Szent volt
az együttlét, és áldott az emlékezés, me-
lyet lelkileg megújulva imával zártunk.

Szeptember 7-én volt a 30 éves
találkozónk, a kolozsvári Protestáns
Teológiai Akadémián! A 10, 20 és 25
éves találkozón én nem tudtam részt

AZ ÚR AZ, AKI VELÜNK VOLT… Zsolt 124:2 - úti beszámoló

A 100 éves jubileumát ünneplõ perecseni baptista gyülekezet testvérisége
az imaház elõtt, a jubileumot követõen.

világháború után, amint az országot fel-
darabolták, 1,200.000-re apasztották az 
előbbi számot.
Ezek után a magyar baptisták töreked-

tek a kanadai magyarsággal szorosabb 
kapcsolatot létrehozni. Magyar prédi-
kátorok az Egyesült Államokból mentek 
át oda és onnan fiatalabb prédikátorok 
jöttek ide. Kovách József, Tatter Vilmos, 
Mentő Gábor nyugat Kanadában mű-
ködtek hosszabb ideig. Balla B. György 
pedig kelet Kanadát 14 éven át ostro-
molta az Evangéliummal. Onnan pedig 
Molnár W. Balázs, Bógár József és Balla 
Emil prédikátorok jöttek az Egyesült Ál-
lamokba.
Az "American Baptist Publication So-

ciety," a magyar baptista vasárnapi 
iskolák evangélizálását segítette elő, 
különösen a Szövetség keleti részén, 
midőn Végh Piroskát beállította utazó 
titkárnak.
Lett volna még több munkamező, hol 

kis kívülről jövő anyagi segítséggel 
szép sikert lehetett volna aratni. Példá-
ul, Illinois, Indiana, Wisconsin államok 
alig voltak a magyarok által érintve az 
Evangéliommal, hol több mint 200,000 
magyar lakik, de az "American Baptist 
Home Mission Society" nem volt hajlan-
dó megbízottaikkal az irányban tárgyal-
ni. Saját erejükből anyagilag nem voltak 
képesek oly nagy vállalatba belemenni.
1920-ban 16 tanuló volt a Magyar 

Baptista Szemináriumban Clevelan-
don. Ezek közül 3 graduált, Vér Ferenc, 
Matuskovitch József és Kecskés Gábor. 
Mind a három együtt lett felavatva a 
lelkimunkára Cleveland West Sidei Ma-
gyar Baptista templomban. De még az 
év őszén a másik osztály, vagyis a l3-ból 
6 tanuló átment East Orange N.J.-be az 
"International Baptist Seminary"-be 
egy tanárával, hol 6 más nemzetiségű 
tanulóval folytatta a tanulást. A magyar 
tanár Orosz István volt. - 1925-ben ta-
nárváltozás történt, amint Orosz tv. 
áthelyezte lakását Trenton N.J.-be s el-
foglalta a megüresedett szószéket. Egy 
sokkal fiatalabb tanár Kautz E. Ödön 
vette át a magyar osztály oktatását, ki 
a Colgate University-n, Hamilton, és 
New Yorkban nyerte kiképzését. Nagy 
képességgel, fiatal buzgósággal és sok 
lelkienergiával nagy lökést adott nem-
csak a magyar osztály, hanem az egész 
iskola fejlődésének. Számban szintén 
emelkedett az osztály, mert a nyári is-
kolai szünidő t nem pihenésre, hanem 
a gyülekezetek látogatására és tanulók 

(A SZöVETSÉG SZÜLETÉSE - a 
júniusi és a novemberi számban közölt 
fejezet folytatása.)

Ha azok, akik Amerikában voltak és 
itt megtértek, mind itt maradtak volna, 
a magyar baptista gyülekezetek száma 
megduplázódna.
Veszítettek tagokat a nagyobb angol 

gyülekezetek javára is. Ha munkájuk 
vagy valami egyéb távolabb sodorta a 
magyar gyülekezettől, s beszéltek ango-
lul, sok esetben csatlakoztak egy köze-
lebb lévő angol baptista gyülekezethez. 
Így lett sok magyar származású ifjúból 
nagyon hasznos gyülekezeti tag angol 
körökben.
Veszteséget az evangélizálás terén elő-

segítette a magyar kolóniáknak a meg-
szűnése. Ha nem jöttek be a templomba, 
zene és énekkarok kimentek hozzájuk az 
utcákra prédikátoraikkal s ott hirdették 
nekik Krisztust. Miután a magyarság 
megszűnt együtt lakni, az utcai tiszte-
letek is megszűntek.
Míg utcai tiszteleteket tarthattak, senki 

nem gondolt arra, hogy másként is hir-
dessék működésüket. Azután lassan és 
fokozatosan kezdték használni az újsá-
gokat, később a rádiót és különböző röp-
cédulákat a célra. Utánozták az angol és 
más előbb bevándorlott egyházakat.
Az itteni letelepedés és honosodás 

igen lassú tempóban kezdődött. 1910-
ben csak 15% polgárosodott, de 1920-
ban 21% és 1940-ben a polgárosodók-
nak a száma 63.3% volt. 1950 után 
lehet még a 90%-ot is meghaladta. Ez 
azt jelenti, hogy a magyar nép a nyelv 
élsajátításával, beleolvadt az amerikai 
életbe; a magyar intézetek és egyesü-
letek kárára. Az említett tények mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy megnehe-
zítsék a magyar nyelvű intézeteknek a 
fenntartását.
Amint az érdeklődés kezdett hanyat-

lani, 1925-ben érezve a felelősséget az 
Amerikában lakó, magyar nyelvet be-
szélő egyénekkel szemben az "Ameri-
can Baptist Home Mission Society" se-
gítségével beállítottak egy teljes idejű 
evangélistát, ki széjjel járt hirdetni az 
Evangéliomot valami 44 magyar lakta 
városban.

Az Amerikai magyarság létszámát 
tisztán még nem lehetett megállapítani. 
A vélemények megoszlanak. Az Oszt-
rák Magyar Monarchia utolsó éveiben 
2,500,000-ről beszéltek a statisztikusok. 
Ezen számba beleestek más nemzetisé-
gűek is, kik magyarul beszéltek. Az első 

szerzésére használta. Így a tanulók szá-
ma 8-ról 22-re emelkedett a következő 
iskolai évben. Az Európában született 
tanulóknak a helyét, az Amerikában 
született második generáció foglalta el.
A magyar osztály tanárukkal az élén 

több évben kiadta az Evangélium Hír-
nöke terjedelmesebb számát, melyben 
ismertette a szemináriumi életet. A ki-
adási költséget is vállalta.
1921-ben megalakult a Vasárnapi- Is-

kolák Konferenciája. Az évben 38 isko-
la tett jelentést, mi szerint a beiratkozot-
tak száma 2,300 volt, 196 tanítóval.
1922-ben megalapították a Magyar 

Baptista Könyvesházat New York-ban 
azzal az elgondolással, hogy jövedelme 
majd segíti az Úr munkáját. De szeren-
csétlenségére a vállalkozásnak, mivel a 
könyvekben nem nagy választék volt és 
néhány fajtából pedig nagyon sok, emi-
att két évvel később megszűnt.
1924-ben a Szövetség átvette a 

Bridgeport Conn.-i gyülekezettől a 
Menházat. Az Intézet tulajdonképpen 
Bridgeporton vette kezdetét, mivel ott 
voltak segélyre-szorult öregek többen, 
s a nő egylet könnyebbnek látta a róluk 
való gondviselést úgy, ha együtt vannak. 
Helyiségük is volt hozzá; a kis templom. 
Az otthon a Szövetség által ott volt ke-
zelve 1928-ig. Miután már tovább nem 
lehetett Bridgeporton tartani az Intézet 
lakóinak szaporodása miatt, az Úr cso-
dálatos gondviselése folytán Smenyák 
Pál és neje Watervliet Mich.-ben fel-
kínáltak a célra egy 39 aceros földet 2 
lakóházzal és más melléképületekkel. 
A Szövetség ezt köszönettel elfogadta 
és a szükséghez mérten kiépítette. Ké-
sőbb ehhez vett mellette egy nagy házat 
s azt átalakította. Az Otthonban magyar 
férfiak és nők nyertek nagyon jó ellátást 
anyagilag és lelkileg. Az Intézet igazga-
tói Attila Tivadar prédikátor és neje.
1919-ben formálisan a kanadai ma-

gyar baptisták csatlakoztak a Szö-
vetséghez olyképpen, hogy az ott lévő 
angol baptistákkal is fenntartják a kap-
csolatot. Kanadában a lelkímunka a gaz-
dálkodó magyar bevándorlók által vette 
kezdetét először Nyugat Kanadában 
Saskatchewan, Alberta és Manitoba ál-
lamokban, és onnan terjedt Kelet Kana-
dába. Később Torontó és Welland, On-
tario államban kezdődött lelkimunka. 
1929-ig nem kevesebb mint 7 tanuló 
végzett iskolai szünidőben a két gyüle-
kezetnél kisegítő szolgálatot. .

(folytatjuk)
Az Amerikai Magyar Baptisták 

Történelme 1908 – 1958, Cleveland, 
1958. 20-22. oldal. (kiemelés: szerk)

110 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI  
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2018. december

tai: a Turán házaspár, Sándor és Anna 
testvérek.)

Szegeden élő testvére, József volt az 
első, aki megölelte, majd a többiek. Mi 
nevettünk és sírtunk. Huncut örömmel 
leste a szervező ifj. Szenohradszki János 
alaposan meglepett Édesapját. Értettük 
és érzékeltünk mindnyájan, hogy az ör-
vendező család nekünk is ajándékot ho-
zott. Úgy döntöttek, hogy az imaházban, 
a lelki testvériség körében adják át sze-
retetük bizonyítékát. Ez az ajándék a je-
lenlétük volt. Nem tudok családról, ami 
szeretetből ekkora útra szegődött volna, 
onnan-ide. Később mesélték, egy évnyi 
tervezés előzte meg az útjukat.

Kíváncsian hallgattuk őket, amikor 
Szenohradszki testvér köszöntésére 
együtt a gyülekezet elé álltak. József 

testvér az Ároni áldás szavait idézte, 
majd átadták a Magyarországon élők 
üdvözleteit és felelevenítettek néhány 
személyes élményt. Nekem legjobban 
az tetszett, amit János testvér Édesany-
jának a naplójából olvasott fel Noémi. A 
bejegyzést első fia születése napján írta 
az anyuka - 80 éve már…

Dr. Szenohradszki János testvér orvo-
si hivatását gyakorolva jött a családjával 
az Egyesült Államokba, ahol legjobb 
egyetemeink alkalmazták, mint kutatót 
és oktatót. Dél-Kaliforniába érkezve 
azonnal bekapcsolódtak gyülekezetünk 
életébe. A Szegeden presbiterré avatott 
lelkimunkás példás odaadással szolgál 
gyülekezetünk elöljáróival - prédikál 
és tanít, orgonál és ha kell, a konyhán 
serénykedik. Nem csak amerikai szak-
orvosi szervezetekben, de egy nemrég 
alakult amerikai-magyar tudós társaság 
tagjaként is kamatoztatja az ismereteit: 
most éppen amerikai és magyarországi 

medikusok cseretanulmányait készíti 
elő. 

Szövetségünkben a férfiszövetség el-
nökeként új gyakorlatot vezetett be, ami 
a közgyűléseinket követő konferenciát 
gazdagítja. Kulcsfontosságú szerepet 
töltött be az érvényben lévő alapsza-
bályzat megírásában Dr. Szenohradszki 
János testvér – akit az alhambrai gyüle-
kezet nevében (és most az EH olvasóival 
együtt is) a 62. zsoltárt záró sorokkal kö-
szönt e sorok írója: „Megértettem, hogy 
Istennél van az erő, és nálad van, Uram, 
a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek 
tettei szerint.”

Szeptember 30-án, az istentisztelet 
első felében „mutattuk be” az Úrnak és 
a gyülekezetnek az Adams házaspár, 
Jimi és Eszter második gyermekét. A 
lelkipásztor-házaspár második unoká-
ja ő: Eliana Joy Adams. Novák testvér 
elmondta, hogy igazából nem kell be-
mutatni már az Úrnak és a testvéreknek 
Elikét, hiszen a Teremtője mindegyi-
künknél régebben és jobban ismeri. Az 
interneten fényképek és videók ezrei 
repkednek a kicsinyeinkről, így róla is. 
A gyermek-bemutatás egy olyan imaal-

kalom, ahol hálát mondunk az újszülöt-
tért, könyörgünk érte és a családjáért, és 
ígéretet teszünk az Úr előtt arra, hogy 
a lelki család új tagját felelősséggel ne-
veljük majd. Az Édesapa, Jimi és a lel-
kipásztor imádkozott hangosan, majd 
nagypapájával körbe ment a kisleány, 
hogy lássa végre ő is azokat a néniket és 
bácsikat, akik hónapokon át imádkoztak 
érte. 

                                  Novák József

Gyülekezetünkben a hónap első va-
sárnapján, az úrvacsorai alkalom végén 
köszöntjük a születésnapjukhoz, illetve 
házassági évfordulójukhoz közeledőket. 
Az istentiszteleteinket követő szeretet-
vendégségen tortát is kínálunk az ünne-
pelteknek; e délután kedves mozzanata a 
közös fényképezés.  

Mivel Dr. Szenohradszki János elöl-
járó testvér 80. születésnapja idén ép-

pen vasárnapra esett, és a családja egy 
különlegesen szép meglepetéssel ké-
szült erre a napra, a lelkipásztor is iz-
gult, hogy pontosan a megbeszélt terv 
szerint sorolja a hirdetni valókat 2018. 
szeptember 23-án. A beavatottak persze 
nem rá figyeltek. A bejárati ajtót lesték, 
várva a jelet, amire Szenohradszki test-
vér magyarországi rokonai belépnek az 
imaházba. A megbeszélt jel az ünnepelt 
énekes köszöntése volt. A rokonok – a 
Magyarországon élő nagy család kép-
viseletében megjelenő Szenohradszki 
József és Erzsébet, Szenohradszki Pé-
ter, Jánváry Krisztián és Jánváryné Dr. 
Szenohradszki Noémi, Cserepka Sándor 
és Cserepkáné Szenohradszky Márta 
- szép sorban bevonultak, mire János 
testvérünknek olyan hatalmasra nyílt a 
szeme, mint amikor azt látja az ember, 
amiről álmodozni szokott. (A San Fran-
cisco melletti Oakdale-ből már koráb-
ban megérkeztek Emese és János bará-

ALHAMBRA
Amerikai Magyar Baptista 

Gyülekezet
2216 S. fremont Avenue,

Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor: Novák József
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. december 7. oldal

A hétvége egyik fontos eseménye is 
sorra került, amikor is szombat reggel 
fiataljaink új vezetőket választottak. 
Kulcsár Attila lelkipásztor lett az Ifjúsá-
gi Szövetség elnöke, Juhász Róbert alel-
nök, Lakatos Laura titkár és Balla Zsig-
mond Jr. pénztáros. Kívánjuk életükre, 
munkájukra Isten áldását, vezetését és 
kitartást, jó eredményeket Isten segítsé-
gével ebben a munkában! A nap további 
érdekessége, egy kora délutáni  hajótúra 
volt, este pedig game night.

A szombat esti és vasárnap délelőtti 
istentisztelet alatt gyülekezeti köszön-
tések, bizonyságtevések hangoztak el 
vendég lelkipásztoroktól: Huli Sándor 
(Detroit), Püsök Dániel (Torontó), és a 
chicagoi és floridai fiataloktól.

Vasárnap délután dicsőítő alkalom 
volt, sok énekkel egybekötve. Ebből az 
alkalomból Zakariás 4. részét olvasta 
fel Mike Sámuel testvér. Zakariás neve 
szabadítót, megmentőt jelent. Haggeus, 
Jósua, Zerubábel - Babilon sarjadékai 
voltak, akik beleszülettek valamibe. 
Csak miután haza mentek, jöttek rá arra, 
hogy a helyzet rosszabb lett, mint gon-
dolták.  Szembe kellett nézniük a múlt 
eseményeivel.  Nem könnyű romok-
ból építeni, de megéri! És ez csak úgy 

lehetséges, ha a Szentlélek ott van az 
életünkben, gyülekezeteinkben: "Nem 
hatalommal, erőszakkal, hanem az én 
Lelkemmel."

Reméljük, hogy mindenki jól érezte 
magát, és az igei üzenetek is maradan-
dók lesznek mindannyiunk számára. 

Legyen életünk és gyülekezeteink 
MOTTÓJA: 

- minden RÓLA szóljon,
- minden RÁ mutasson,
- minden ŐT dicsőítse!
                      Erdei Gabriella

New York-ban 2018. október 5 és 7 
között tartottuk meg az őszi ifjúsági ta-
lálkozót.

Meghívott vendégünk erre az alkalom-
ra Mike Sámuel, a Kecskeméti Gyüleke-
zet (Magyarország) lelkipásztora volt.

Az egész hétvége főtémája „az álmok 
megvalósítása” volt 1Mózes 45:1-16, 
valamint a Filippi 2:1-11 igék alapján. 
József életét tanulmányozva megvizs-
gálhattuk saját magunkat: földi perspek-

tívák szerint, mit gondolunk magunkról, 
mit gondolnak mások rólunk, milyenek 
szeretnénk lenni, milyennek lát Isten 
minket? Ha igazán Isten gyermekei va-
gyunk, akarunk lenni, akkor be kell lás-
suk azt, hogy az a fontos, ahogy Isten 
lát, amit Isten gondol rólunk.  Hiszen 
az élet nem rólunk szól. Az álom, amit 
kaptunk, nem rólunk szól! Azért törünk 
össze az álmainkkal együtt, mert elhit-
tük, hogy az élet rólunk szó.

Isten álma: Krisztus megvalósulása 
bennünk: "Krisztussal együtt kereszt-
re vagyok feszítve: többé tehát nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem, ezt az 
életet pedig amelyet most testben élek, 
az Isten fiában való hitben élem, aki sze-
retett engem és önmagát adta értem". 

Isten álmai nagyobbak mint 
a mi álmaink!

Igazi élmény volt számomra, hogy 
nyolcan mehettünk Venice, Floridából 
a New York-i Ifjúsági Találkozóra. Ilyen 
még nem volt a Nyitott Biblia Gyüleke-
zet számára! Kis csoportunk örömmel 
indult erre az útra, és áldásokkal tele 
tértünk vissza otthonainkba. Különös 
áldás volt az is, hogy Mike Sámuel volt 

a meghívott előadó lelkipásztor. Amikor 
gyermekkoromban Nagybányáról elköl-
töztünk Brassóba, hogy édesapám ott 
folytassa a lelkipásztori szolgálatát, Sá-
muel édesapja vette át tőle a lelki szolgá-
latot. Akkor még nem is sejtettem, hogy 
valamikor majd mi is lelkipásztorokként 
fogunk szolgálni. Ő Kecskeméten, én 
pedig Floridában. 

Különös figyelemmel kísértem Sámu-
el üzeneteit, és mint gyülekezet plántáló 
lelkipásztor nagyon megragadott több 
gondolat is a hétvégi szolgálataiból. Az 
a gondola, hogy “Isten álmai nagyob-
bak mint a mi álmaink!” átitatta minden 
üzenet mondanivalóját! Világunkban, 
de kimondottan itt Amerikában nagyon 
hajszolják az emberek az “Amerikai 



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2018. december

a Citibanknál eltöltött éveim élményei, 
ahol mindenki a “Saját álmait” hajku-
rászta. Felidéződött bennem a sok be-
szélgetés olyan emberekkel, akik ilyen 
tervekkel költöztek floridába, de egy-
két év után felismerték a “délibábot,” 
rádöbbentek, hogy szétesett a családjuk, 
elvesztették a gyermekeiket, és a sike-
res karrierjük helyett üres, kiégett élettel 
maradtak. Ez eddig nagyon depressziós-
nak hangzik, de itt jött a jó hír! 

Sámuel elmondta, hogy amikor rájö-
vünk arra hogy, Isten rólunk szóló ál-
maiban nem mi vagyunk a főszereplők, 
hanem Jézus, az álom nem rólunk szól 
hanem Jézusról, és az élet sem rólunk 
szól első sorban, akkor megértjük azt, 
hogy minden ami velünk történik a ja-
vunkat szolgálja, és Isten dicsőségéről 
tanúskodik. Mint József, mi is sokszor 
frusztráltan éljük az életünk, mivel 

“Isten nem ad forgatókönyvet,“ hogy 
magunktól megértsük az életünk körül-
ményeit. Szüntelen Őrá kell nézzünk, és 
Tőle kell függjünk, és néha csak évek 
távlatából értjük meg Isten döntése-
it. Isten álma csak akkor valósul meg 
az életünkben, ha rájövünk mi is, mint 
Pál apostol, hogy Krisztus kell megva-
lósuljon bennünk. “Krisztussal együtt 
keresztre vagyok feszítve: többé tehát 
nem én élek, hanem Krisztus él bennem; 
azt az életet pedig, amit most testben 
élek, az Isten Fiában való hitben élem, 
aki szeretett engem, és önmagát adta ér-
tem.” (Galata 2:20) 

Sámuel felhívta a figyelmünket arra 
is, hogy mint hívő emberek, hívő gyüle-
kezetek tagjai, sokszor úgy könyveljük 
el az elveszett embereket, mint farkaso-
kat, akiktől a bárányokat védnünk kell. 
Megértettük, hogy Istennek nincsenek 
farkasai. Istennek csak bárányai van-
nak. Vannak megtalált és elveszett bárá-
nyai. Istennek vannak megtalált kincsei, 
és vannak elgurult kincsei, akikért min-
dent megtesz, hogy megtalálja, megtisz-
títsa és helyreállítsa őket! Isten kincset 
lát minden elveszett emberben még ak-
kor is, amikor mi emberek nem latjuk 
bennük az értéket a bűn által okozott 
helyzetük miatt. Isten ünnepel minden 
bűnös ember megtérésén, és azt akarja, 
hogy mi is vele együtt ünnepeljünk!

álom” megvalósítását. Sámuel nagyon 
frappánsan fogalmazta meg ezt a gon-
dolatot, mondván, hogy minden ember 
fantáziájában működik az “Álomgyár.” 
Mindenki álmodik az álom- párról, au-
tóról, férjről, feleségről, házról, gyere-
kekről, karrierről, fizetésről, nyaralás-
ról, és gyülekezetről is, de mindezt úgy 
akarjuk megvalósítani, hogy minden 
úgy történjen, ahogy mi elképzeljük. 
Természetesen, mindez csak kudarchoz 
és csalódáshoz vezet, mert az Isten ál-
mait összekeverjük a saját álmainkkal 
és az ördög délibábjaival.  

Különösen tetszett az a mód, ahogy Sá-
muel a József története által illusztrálta 
az Isten szerinti álmok helyes értelme-
zését, és annak megvalósítását. A Biblia 
alapján bemutatta, hogy József életét, 
mint egy “Életszőttest,” két nézetből fi-
gyelhetjük meg: alulnézetből, és felül-

nézetből! Az alulnézet, az emberi mani-
puláló, kihasználó, dicsekvő, bosszantó, 
rossz híreket terjesztő önmagasztalás, 
csalódást-csalódásra halmozó élethely-
zetek sokasága (testvér gyűlölet, kútba 
dobás, rabszolgává eladás, nemi erő-
szakkal való vádolás, börtönbe zárás) és 
összetört álmok sokasága. A felülnézet, 
az Isten tervének a megértése. Megérte-
ni, hogy Isten megmentő terve mindaz, 
ami Józseffel történik -- úgy József mint 
az ö családja számára. A felülnézet azt is 
jelenti, hogy a körülmények nem akadá-
lyok, hanem eszközök az Isten tervének 
és álmainak megvalósításában. Minde-
nek felett, a felülnézet az, amikor meg-
értem, hogy az életemben az Isten álma-
inak megvalósításában a főszereplő nem 
én vagyok, hanem Isten!

Sámuel egy fehér táblán ábrázolva 
mutatta be a klasszikus “Önmegvalósí-
tás” módját, ahogy az emberek hajszol-
ják az álmaikat. Állj meg. Gondolkodj 
el. Álmodj meg egy gyönyörű és kecseg-
tető látást a jövőd felől. Dolgozz ki egy 
stratégiát, amely lepésről-lépésre, egyre 
feljebb és feljebb elvezet majd az álmaid 
megvalósulásához. Dolgozz keményen 
és kitartóan, és soha ne add fel, amíg 
el nem éred az álmaid megvalósulását, 
a csúcsot! - Amint ezt hallottam, felidé-
ződtek bennem a marketing, reklám és 

Sámuel megosztotta velünk azt is, 
hogy a Kecskeméti Gyülekezet mottója 
és célja az, hogy Isten legyen a fősze-
replő: “Minden RÓLA szóljon. Minden 
RÁ mutasson. Minden öT dicsőítse.” 
Ámen! Mi is ugyanezt szeretnénk gya-
korolni a Nyitott Biblia Gyülekezetben, 
itt Floridában, ahova Isten helyezett 
bennünket.  

                            Kulcsár Attila

THIS WEEKEND IN NEW YORK 
wAS REFREShING FOR ME. It 
was nice to catch up with old friends, 
meet new ones, and see the city that 
never sleeps once again. While I really 
enjoyed these things, something so 
much more important was happening 
at this conference. We were learning 
about Jesus, who he is, and how he is 
even greater than our wildest dreams. 

We heard from Pastor Samuel during 
this weekend about dreams. Not the kind 
you have at night while you are sleeping, 
but dreams about the future: your dream 
car, your dream spouse, dream house, 
dream family, dream church…you get 
the idea. What we seem to forget when 
we are dreaming is that it is really not 
up to us at all what will happen to us in 
the future; this can be a soul-crushing 
reality when one of those dreams don’t 
come true the way we expected them 
to. We get so broken down because we 
forget the simple truth that life is not 
about us. God’s plan for our lives is 
so much greater, so much bigger, and 
so much more beautiful than we could 
ever imagine. Not because we will get 
everything that we 'want' in life, but 
because Jesus’ name will be lifted high 
and be glorified. God’s dream for us is 
that we know Jesus as our savior and we 
live our lives for Him.

Galatians 2:20 puts it this way, “I have 
been crucified with Christ. It is no longer 
I who live, but Christ who lives in me. 
And the life I now live in the flesh I live 
by faith in the Son of God, who loved me 
and gave himself for me.” God loves us 
so much that we have been freely given 
the gift of salvation. We didn’t have to do 
anything to deserve it, it was a gift. That 
is a God worth being glorified.
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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)

2018. december 9. oldal

on how to combat it all. By surrounding 
myself with people that valued and 
embraced the same values as me, I was 
able to stay committed to my faith in 
God and grow in a time during which 
many people stray. I am pointed to the 
perfect example of Jesus Christ and 
how I myself strive to be like Him, day 
in and day out. Though I may never be 
perfect like Jesus, I seek to please Him 
through all that I am. The whole point of 
Christian Community is to have people 
in which you can go through all seasons 
of life with. Highs and lows. Faith and 
temptations. These are all aspects of life 
in which a good community can point 
us towards Jesus who also faced these 
same issues. God sent His son to prove 
that He does not only want to be there 
for us in the best times of our lives, He 
is just as there in our biggest trials. He 
will definitely work in those around us 
to make this possible.

How do you get involved with good 
Christian Community? Thanks to 
God, there are so many ways! Believe 
it or not, we have so many tools at our 
disposal that allow us to connect with 
fellow believers. At school or work, try 
and find a fellow believer that you can 
talk to. Allow God to mend a friendship 
that will glorify Him. For the Hungarian 
Baptist Youth, many of us are distances 
apart. However, that does not mean we 
can’t have good friends that we can 
call, text, or even visit. I have many 
friends in the Youth that I talk to, 
trust, and pray with. We can hold each 
other accountable, lift each other up, 
and offer guidance even if we aren’t 
geographically together. 

I invite us all to join these Hungarian 
Baptist Communities across North 
America. Together, we can encourage 
eachother to live Christ Centered lives 
that aim to please Him in all that we 
do. At our Youth Conferences, we have 
discussed living lives that align with 
the goals of God in our lives and even 
the importance of community. “For 
where two or three gather in my name, 
there am I with them.” Matthew 18:20 
shows that God blesses us for gathering 
in His name. Jesus came to this Earth 
and showed us that we can relate to God 
through His very own son.

Through the hustle and bustle of life, 
it is often easy to forget God’s love 
and grace in our lives. No matter what 
area of life we are in, we can surround 
ourselves with fellow believers to point 
us back to God. Do you seek to have 
good Christian Community that grows 
you in your faith? The choice is yours.

                          Zsigmond Balla Jr.

I am very thankful that my youth 
chose me during this weekend to be 
Secretary of the American-Hungarian 
Baptist Youth Convention. However, 
if I am being honest, this was not one 
of my dreams. When a couple people 
came up to me telling me that they were 
going to nominate me, I had to do some 
serious prayer and consideration to see 
if I was ready to take on a responsibility 
like this. I realized that if it was in God’s 
will for me, then it would be done and 
if not, then I know that he would have 
something else in the plan. Being chosen 
for this meant that I needed to surrender 
my own dreams and my own path in 
order to allow God to use me to bring 
glory to His name. So, I am thankful to 
be serving you all and I am excited about 
the future of our youth!

Join me in my prayer for the people 
of God in this Hungarian community 
and believers around the world that 
everything we do, everything we say, 
and everything that we are is for Him! 
I was so encouraged by our youth this 
weekend and their willingness to love 
God with all that they are and serve 
Him. 

Please pray for us that we, as a youth, 
can live our lives in full surrender to 
Him, wanting His dream for our lives to 
become our reality through Jesus.

                             Laura Lakatos

The Importance of Good 
Christian Community

“Whoever walks with the wise becomes 
wise, but the companion of fools will 
suffer harm.” Proverbs 13:20 eloquently 
states the positive impact of great friends 
in an individuals’ life. From an early age, 
we all had a very important decision to 
make. Do I conform to the status quo of 
the world and in turn change who I am 
or do I find Christian brothers and sisters 
who grow me in my faith and embrace 
my identity in God?

At first glance, this might seem 
like an easy decision. However, in our 
society today, the ability to drift from 
what is right is increasingly more of an 
easier option. In a society that rejects 
commitment and the ideas of right and 
wrong, young adults are more and more 
tempted into worldly things. College 
and even High School are the notorious 
battlegrounds that will bring out these 
tough dilemmas. However, when we are 
faced with these dilemmas like whether 
or not we should hang out with a certain 
group of people or go to a certain event, 
what will our answer be? We must be 
certain in choosing what is pleasing 
to God. We must fully align ourselves 
in a manner that not only pleases God 
through our thoughts, but our actions. 
Jesus was sent to this Earth to offer a 
personal and relatable connection to us. 
Everything we do must seek to align with 
the actions of Jesus here on Earth. If we 
live a life like Jesus, we will only further 
please our Heavenly Father.

This is where the ideas of good Chris-
tian Community come into play. I have 
experienced right from the start of coll-
ege the true value of having friends 
that not only help me on the path of 
righteousness, but also help challenge 
and grow my faith. Being a part of 
CRU (Campus Crusade for Christ) at 
Chapman University, I was able to join 
a community that celebrated living a life 
aligned with Jesus Christ. We all came 
together in one central purpose which 
was to live a life immersed in God’s 
love and to bring others to Him through 
that. Jesus Christ was sent to this Earth 
to cover our sins through His death. In 
our Bible study, we were able to realize 
that all the issues and temptations we 
thought we faced alone, were also 
faced by our fellow brothers and sisters. 
Jesus, too, was tempted here on Earth 
and offered us the perfect depiction of 
resisting these temptations from the 
Devil. In our Bible Study, we are able to 
talk these temptations through and offer 
each other Biblical guidance and truth 

MISSIONARY FUNd
The purpose: supporting the 

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

Contributions can be mailed to 
the Treasurer (address on page 2).
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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 2018. december

gi órákon. Szeretnénk, ha az egymáshoz 
fizikailag közel levő gyülekezetek fiatal-
jai gyakrabban meglátogatnák egymást 
a gyülekezeteikben, a szokásos ifjúsági 
találkozók mellett. Ezeket az alkalma-
kat “Mini Ifjúsági Találkozónak” sze-
retnénk hívni. Biztatunk, hogy a helyi 
gyülekezetek lelkipásztorait bevonva 
szervezzetek ilyen alkalmakat.

5. Szeressük egymást feltételek nél-
kül. Ha valaki különböző problémákkal 
küszködik, ne ítéljük el őket, de segít-
sünk nekik Biblikus megoldásokat és tá-
mogatást találni. Szeretnénk, hogy senki 
se szenvedjen egyedül, hanem minden-
kinek lehetősége legyen arra, hogy meg-
oszthassa a fizikai vagy lelki küzdelme-

it. Ennek érdekében, mint vezetőitek, 
szeretnénk felajánlani segítségünket. 
Az Ifjúsági Szövetségünk facebook 
oldalán feltehettek kérdéseket, amelyek 
foglalkoztatnak, vagy talán amikre Bib-
likus válaszokat szeretnétek találni. Ha 
kényes kérdéseitek vannak, névtelenül 
is feltehetitek azokat. Célunk, hogy idő-
vel egy olyan adatbázist hozzunk létre, 
amelyben Biblikus írásokat, cikkeket, 
tanácsokat kaphattok majd az életetek 
legfontosabb kérdéseire.  

6. Szeressük a gyülekezeteinket! Sze-
ressük a lelkipásztorainkat, szeressünk 
minden gyülekezeti tagot! Legyen fontos 
számunkra az, hogy gyülekezeteinkben 
minden korosztállyal szeretetben, békes-
ségben és megértésben tudjunk együtt 
munkálkodni! Szeretnénk, ha a fiatalok 
az idősebb testvérekkel mentoráló kap-
csolatokban időt tudjanak tölteni.

7. Legyünk taníthatóak! Ha valakik 
a fiatalok közül elkallódnak, figyeljünk 
fel, keressük meg őket, és intsük egymást 
szeretettel, hogy szilárdan megálljunk a 
hitben. Ha valaki bennünket biblikusan 
int és tanácsol, mindig fogadjuk azt sze-
retettel, azzal a gondolattal, hogy máso-
kat különbeknek tartunk magunknál. 

8. Legyünk missziós szelleműek! 
Szeressük azokat, akik még nem isme-
rik Jézust! Legyen a szívünkön azoknak 
a fiataloknak a sorsa, akik bár járnak a 
gyülekezeteinkbe, de még nem döntöt-

tek Jézus követésében. Hadd legyünk 
példák és eszközök annak érdekében, 
hogy dönteni tudjanak Jézus mellett. 
Imádkozzunk azokért a fiatalokért, aki-
ket Isten életünkbe helyezett, de nem 
járnak gyülekezetbe. Keressük velük 
a lehetőségeket a kapcsolat építésre, és 
osszuk meg bátran velük a Jézusról szó-
ló jó hírt, hogy ők is dönthessenek Jé-
zus mellett. Legyen mindig egy olyan 
magyar barátunk, akiért mindig imád-
kozunk. Szeretnénk, hogy minden fiatal 
vegyen részt legalább egy missziós úton, 
ami a városán kívül, de még az országon 
kívül is van. Ennek érdekében szeret-
nénk lehetőségeket teremteni, és ezeket 
könnyen elérhetővé tenni, úgy idő mint 
anyagi szempontból is.   

9. Legyünk imádkozó fiatalok! Ke-
ressük Isten vezetését személyes életünk-
re, és az Ifjúsági szövetségünk életére is. 
Könyörögjünk, hogy Isten az Ő Szent 
Lelke által adjon számunkra új látást, és 
engedelmes lelkületet, hogy ha lehetősé-
geket nyit számunkra, ki tudjuk azokat 
használni.  Tegyünk nagy dolgokat Isten 
szolgálatában, és engedjük, hogy hasz-
nálhatók legyünk Isten kezében!

10. Kommunikáljunk rendszeresen! 
Szeretnénk, hogy rendszeresen halljunk 
tőletek, fiataloktól. Osszátok meg gon-
dolataitokat, kérdéseiteket, gondjaito-
kat, örömötöket, sikereiteket, kudarcai-
tokat és kihívásaitokat! Ne hordozzátok 
egyedül a terheket! Amennyiben nincs 
facebook oldalatok, használjatok a szü-
leitekét. Ha e-mailen keresztül szeret-
nétek elérni bennünket, itt van az elér-
hetőségünk. Biztatunk, hogy ha írtok, 
küldjétek el az egész vezetőségnek. 

Attila: Kulcsarattila@yahoo.com
Róbert: Robikajuhasz@yahoo.com
Zsigmond: zsigmondballa@gmail.com
Laura: Lakatos.5@osu.edu
Még egyszer, nagyon szépen köszön-

jük a bizalmatokat, és kíváncsian várjuk 
azokat az élményeket, amelyeket veletek 
együtt fogunk majd átélni az Úr szolgá-
latában. (Kolossé 3:23-24)

Szeretettel,
    Az Ifjúsági Szövetség vezetősége

Észak Amerikai Magyar 
Baptista Ifjúsági Szövetség 
Kedves fiatalok!
A New York-i Ifjúsági találkozó alatt 

új vezetőséget választottatok. Íme az új 
vezetőség: Kulcsár Attila - elnök, Juhász 
Róbert - alelnök, Lakatos Laura - titkár 
és Balla Zsigmond Jr. - pénztáros (4 
fénykép). Nagy megtiszteltetésnek és ki-
hívásnak tartjuk azt, hogy megbíztatok 
bennünk és imáitokban is támogattok 
bennünket. Már egy ideje figyelemmel 
kísérjük azt a lelki megújulást, ami az 
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szö-
vetség fiataljainak az életében történik. 
Örömmel látjuk, hogy minden gyüleke-

zetben vannak fiatalok, akik elfogadták 
Isten hívását az életükre, és odaálltak 
a résre, hogy biztassák, támogassák és 
imában is hordozzák azokat a fiatalokat, 
akiket Isten köréjük rendelt. Hálásak va-
gyunk a korábbi ifjúsági vezetőség mun-
kájáért, amely Dr. Kulcsár Zsolt elnök, 
és munkatársai vezetése alatt történt. 
Szeretnénk ezt a szép munkát imádságos 
szívvel és hatékonyan tovább folytatni.

Az új vezetőkkel már többször is be-
szélgettünk, és most megszeretnénk 
osztani veletek vágyainkat:

1. Szeressük Jézust! Legyen ez min-
dennél fontosabb számunkra. Minden 
amit teszünk, legyen ezzel átitatva. 

2. Szeressük Isten Igéjét, a Bibliát!  
Legyen minden fiatal számára ez a leg-
fontosabb könyv, még a tankönyveknél 
is fontosabb. Olvassuk, elmélkedjünk 
rajta, úgy személyesen, mint az ifjúsági 
csoportokban is. 

3. Legyünk engedelmesek Istennek! 
A Máté Evangéliuma befejező verseiben 
Jézus azt mondta, hogy, “Tanítsátok 
őket, hogy engedelmeskedjenek mind-
annak, amit én parancsoltam nektek!” 
Szeretnénk, hogy ne csak szóban, de fő-
leg tetteinkkel mutassuk be azt, hogy mi 
Jézust követjük és azt tesszük, amit Ő 
kér, életünk minden területén.

4. Szeressük egymást! Szeressünk 
együtt lenni a hívő fiatalokkal az ifjúsá-



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. december 11. oldal

IMÁDKOZZUNK 
EGYMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: dr. Gergely István (Amerika) 

Alelnökök: Papp János (Magyarország) 
Pardi Félix (Erdély)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

1887-ben nyitották meg. Azóta többször 
is felújították. A gyülekezet történetét 
dr. Gerzsenyi László (egykori clevelandi 
lelkipásztor) Mindeddig... című köny-
vében részletesen ismerteti. A jelenlegi 
lelkipásztora Kübler János, a gyülekezet 
vezetője dr. Herjeczki Kornél.

Két hétköznapi alkalmon vettem részt 
– egy csütörtök esti bibliaórán, amit az 
utóbbi évek során a kisteremben tarta-
nak (talán a résztvevők száma miatt) , és 
egy zenei rendezvényen - egy fiatal gor-
donkaművész és zongoraművész édes-

Szívesen engedtem Mészáros testvér 
meghívásának – Tahiban találkoztunk 
két héttel azelőtt. Az istentisztelet va-
sárnapi iskolai évnyitóval kezdődött és 
úrvacsorával végződött. Egy Szerbiából 
érkezett gitárművész testvér – Andrej 
Grozdanov - köszöntötte a gyülekezetet, 
két énekszámát is előadva. „Tiszteld a 
szüleidet” címmel a tízparancsolat erre 
a vasárnapra kijelölt igéjéről tartottam 
az igehirdetést. 

A tágas, karzatos imaház lazán meg-
telt a testvérekkel és látogatókkal. Urunk 
áldása kísérje Mészáros testvérék és a 
gyülekezet szolgáló életét!

    
Két alkalommal jártam az idén a 

Wesselényi utcai gyülekezetben. Ez a 
gyülekezet volt a lelki otthonom fiatal 
koromban. felejthetetlen ifjúsági órák, 
barátok (Feri, Edit, Győző és Lonni, 
Éva – akivel 72-ben itt volt a menyeg-
zőnk); itt volt a bemerítésem 67-ben 
– hatodmagammal álltunk a bemerítő 
medence mellett, édesapám volt abban 
az időben (13 évig) a gyülekezet lelki-
pásztora (ugyanaz a Herjeczki András, 
aki a detroiti gyülekezet lelkipásztora 
volt, két részletben, közel 8 évig). Et-
től a gyülekezettől kaptam ajánló leve-
let a Teológiai Szemináriumba, hogy a 

lelkipásztori szolgálatra fölkészüljek. 
Persze, ezek csak nekem fontosak; de 
ahol egyvalaki annyi áldásban részesült, 
mint én, ott sokan mások is hasonlókép-
pen járhattak és jártak is az elmúlt év-
tizedek során. (Pl. nem olyan régen itt, 
az imaház épület-tömbjében kialakított 
„dormatórium”-ban lakott teológiai ta-
nulmányai végzése közben Huli Sándor 
mostani detroiti lelkipásztor.)   

A Wesselényi utcai egyébként az első 
magyarországi baptista gyülekezet (ere-
deti neve: Erste Baptisten Gemeinde), 
melyet a Magyarországra 1873-ban érke-
zett Meyer Henrik alapított. Az imaházat 

Magyarországi mozaikok (3)
Kispest, Wesselényi utca, Nap utca
Szeptember első vasárnapját Buda-

pest egyik  nagy hagyományokkal ren-
delkező gyülekezetében, a Kispestiben 
töltöttem, feleségemmel együtt. Dr. Mé-
száros Kálmán a gyülekezet jelenlegi 
lelkipásztora. Őt nem kell bemutatnom 
lapunk olvasóinak, hiszen nem is olyan 
régen a Clevelandi gyülekezet pásztora 
volt (1986-90), s egyúttal a másik la-
punk, az A Kürt szerkesztője is. A lap 
utolsó néhány számát már én szerkesz-
tettem. Ő pedig Magyarországra való 
visszatérése után egyre több megbíza-
tást kapott; volt egyházelnök, a Magyar 
Baptisták Világszövetségének elnöke, 
a Baptista Teológiai Akadémia tanára, 
hogy csak a lényegesebbeket említsem. 

A Kispesti Gyülekezetnek olyan ne-
ves lelkipásztorai voltak korábban, mint 
Csopják Attila és dr. Udvarnoki Béla 
– aki később az amerikai magyar bap-
tista misszió meghatározó személyisége 
lett, hosszú ideig szerkesztette lapunkat 
is. Lovas András, egykori detroiti lelki-
pásztor is Kispesten folytatta szolgála-
tát miután hazament a külszolgálatból 
(1988-ban). 

Füredi Kamilla Sierra Leone-i misz-
szionárius testvérnőnk is a kispesti gyü-
lekezetbe ment haza, miután megbete-
gedett, s itt volt tag - régen is, és a két 
évvel ezelőtti váratlan halála idején is. 
Dr. Szebeni Olivér – egykori tanárom a 
Budapesti Baptista Teológián – szintén 
ennek a gyülekezetnek a tagja. Vele szót 
váltottunk arról, hogy ő is kapcsolódik 
egy kicsit az amerikai misszióhoz, hi-
szen floridába dr. Haraszti Sándor köz-
benjárására utazott a 90-es évek végén, 
s végezte ott doktori tanulmányait és 
szerezte meg diplomáját. Szebeni testvér 
ma, amikor e sorokat írom (nov. 13), 90 
éves; az Úr áldja meg!



– de talán kevesen tudják, hogy alapos 
felújításra szorul. A felújítás összege 
jóval meghaladja a gyülekezet anyagi 
képességeit, ezért szívesen fogadnak 
segítséget más gyülekezetektől, vagy 
testvérektől, akik szívesen támogatnak 
ilyen jellegű missziót is. 

Az utolsó vasárnapom délelőttjét is itt 
töltöttem – a gyülekezet hálaadónapot 
tartott ekkor. Alkalmam volt így a ven-
dégsereg nélküli gyülekezettel találkoz-
ni. Természetesen sokkal kevesebben 
voltak. Kelédi Géza helyi lelkipásztor 
és dr. Urbán Gedeon lp. (teológiai tanár) 
szolgált az igével. Az igehirdetés után 
együtt építették fel a hálaadónapi oltárt 
– Jobbágy Ferencné vezetésével (Klári 
egykor a rákoscsabai ifjúság egyik osz-
lopos tagja volt – szép esztendőt töltöt-
tem velük teológus koromban – s most 
a naputcaiak egyik lelki motorja). Sok 
verset és énekkari számot hallhattunk. 

Az Úr áldása kísérje a Nap utcai, sőt 
mindhárom nagy-múltú budapesti gyü-
lekezet életét! 

                             Herjeczki Géza

Bibliai találós kérdések (8)
76. Van-e szó az Újszövetségben a 

születésnap megünnepléséről?

anyja közös előadói estjén. Örültem, 
hogy mind az öten -Herjeczki gyerekek- 
ott lehettünk (kép). Az Úr éltesse sokáig 
az első, s ma is munkálkodó magyaror-
szági baptista gyülekezetet!

A Nap utcai gyülekezetbe is eljutot-
tunk otthoni utunk során. Szeptember 
22-én tartotta itt a Baptista Teológiai 
Akadémia az évzáró és évnyitó alkal-
mát. Teljesen megtelt a nagy, kétkarza-
tos, egyháztörténeti jelentőségű, most 
éppen 125 éves templom. A karzat 
első sorában sikerült helyet kapnunk, 
mögöttünk Szlepák Lajos lp. – akivel 
együtt kezdtük teológiai tanulmánya-
inkat ugyanebben az intézetben – az 
akkor még Teológiai Szemináriumban, 
a Rózsadombon (1969). A végzős, dip-
lomát átvevő diákok között volt a fiai is, 
Szlepák Zsolt. Ugyancsak a karzaton ta-

lálkoztunk Dóczé Bálintékkal is (Szent-
péteri lp., aki járt a detroiti gyülekezet-
ben és a Ráma táborban is) – az ő egyik 
fiuk pedig éppen most kezdi teológiai 
tanulmányait. Az aratnivaló sok, a mun-
kás kevés – mondta Urunk; igaz, de hála 
Néki, ma is talál szolgálatra kész fiatalo-
kat. 43 éve én is megkaptam a diplomá-
mat – Vas Ferivel és Kovács Dániellel 
együtt. Persze akkor sokkal kevesebben 
voltunk - a teológián csak lelkipászto-
rokat képeztek (évente néhányat). Mára 
a Teológiai Akadémia teljesen megvál-
tozott. Államilag támogatott, többféle 
szakirányú, alap és mester-fokú diplo-
mát kibocsátó felsőfokú intézmény lett. 
Az intézet rektora a számunkra az egy-
kori clevelandi lelkipásztorsága idejéből 
ismert dr. Almási Tibor (aki a teológiát 
nálam egy évvel későbbi osztályban vé-
gezte, Lukács Gyula, Pálmai Dezső és 
Cserepka Pállal együtt).   

A hosszú tanévzáró fénypontja a több 
mint 60 diploma átadása volt. A prédiká-
ció és előadások között a teológia ének-
kara szép szolgálatait hallgathattuk, 
Tóka Szabolcs orgonaművész kíséreté-
vel. A naputcai sípos orgona nagyszerű 
hangú, s ma is dísze a nagy imaháznak 

77. Jézus Augusztus római császár 
uralkodásának idején született, de me-
lyik császár uralkodása alatt szenvedett 
kereszthalált?

78. Volt-e Jézusnak Zsuzsanna nevű 
követője?

79. Ki volt az a zsinagógavezető, akit 
Pál helyett vertek meg?

80. Milyen messzire jöttek Pál elé a 
Rómában élő testvérek, hogy köszönt-
sék?   

81. Hány évig élt Józsué?
82. Kinek a fia volt Bela? és neki hány 

fia lett?
83. A biblia leírja Dávid udvartartását. 

Ki volt a király fiainak/hercegeknek/ fe-
lügyelője?

84. Miből készült a szent sátor pitva-
rában álló rézmedence?

85. Mikor szűnt meg a manna?

Válaszok az előző havi  
kérdésekre (7)

66. István prédikált Romfa (Remfán) 
csillagáról: ApCsel 7,43

67. Ábrahám apja Tháré 205 évig élt: 
1Móz 11,32. Többet, mint a fia.

68. Áron felesége Elisábá, Aminádáb 
lánya volt. 2Móz 6,23

69. Gád és Meni (szír szerencseisten 
és arab sorsistennő) Ézs 65,11

70. Vadállatok és angyalok voltak még 
jelen Jézus megkísértésekor. Mk 1,13

71. Jerápolis egy szír istennő imádá-
sának a helye volt. Kol 4,13 

72. Szárdisznak lesz 10 napig tartó 
nyomorúsága. Jel 2,10

73. Ezékiel 12,22: A napok csak ha-
ladnak, ám semmivé lesz minden látás.

74. A Kineusok Rékábiták voltak. 
1Krón 2,55

75. Jákin és Boáz volt az oszlopok 
neve. 1Kir 7,21.

                             Lizik Zoltán lp.

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK, 2018. december 12. oldal


