
Mindenki szokott álmodni. Egyesek 
még álmodozásra is képesek vagyunk. 
Azonban kevés embernek adatik meg 
az, hogy az álmai valóra váljanak. Jó-
zsefnek megadatott. Amit gyermekko-
rában megálmodott, az a későbbi életé-
ben szó szerint beteljesedett.

A következő sorokban - a teljesség igé-
nye nélkül - szeretnék rámutatni József 
életéből azokra az erényekre, amelyek 
kiemelték őt környezetéből, és hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az Isten terve meg-
valósuljon az életében. Reménységem 
az, hogy akik olvassák ezt az üzenetet, 
bátorságot merítenek József példájából, 
és elkezdik élni azt az életet - ellenál-
lás, és kedvezőtlen körülmények dacára 
- amit Isten számukra tervezett. 

JÓZSEF ISTENFÉLŐ VOLT. 
LÉGY TE IS AZ!

Annak ellenére, hogy egy diszfunk-
cionális családban nőtt fel, az istenhit 
olyan erősen bevésődött a szívébe, hogy 
az éltette és motiválta a továbblépésre a  
legzordabb körülmények között is. Ami-
kor a vadidegenbe kerül, és a bűnre van 
csábítva, határozottan kimondja, hogy 
nem akar Isten ellen vétkezni. Sajnos 
sokszor láttam azt életem során, hogy 
sok fiatalnak (de nem csak) a hite csak 
az imaház, illetve a családi ház küszö-
béig tart. Ahogy azt kifele menve átlé-
pik, mintha kicserélnék őket. Angyalból 
ördögökké válnak. József istenfélő volt, 
függetlenül attól, hogy hol volt, vagy 
ki látta. A legnagyobb próbák és a sze-
mélye ellen irányuló igazságtalanságok 
közepette is hitt, bízott és várta Isten 
szabadítását. 

JÓZSEF MEGBÍZHATÓ VOLT. 
LÉGY TE IS AZ!

Soha nem nyújtotta ki a kezét olyan 
dolog irányába, ami nem volt az övé. 
Akár személyeket, akár vagyont bíztak 
rá, József mindig sáfárként és soha nem 

tulajdonosként bánt velük. Nem hazu-
dott és nem lopott. Sokan azt gondolják, 
hogy a siker felé vezető úton rövidíté-
seket csinálhatnak egy kis füllentéssel, 
dolgok eltulajdonításával. A valóság az, 
hogy ezek a rövidítéseknek hitt utak 
lesznek a leghosszabb és legfárasztóbb 
szakaszai életüknek. Istennek és a vi-
lágnak ma is szüksége van Józsefhez 
hasonló, megbízható fiatalokra. Igaz, Jó-
zsef élete azt is bizonyítja, hogy megbíz-
hatóságod nem garantálja azt, hogy nem 
leszel igazságtalanul megvádolva (adott 
esetben börtönbe is kerülhetsz), azonban 
meg fogod tapasztalni, hogy az igazsá-
gért elhordozott szenvedés boldogsággal 
jár együtt (1Péter 3,14).

JÓZSEF HATÉKONY VOLT. 
LÉGY TE IS AZ!

A világ tele van olyan emberekkel, 
akik mindig csinálnak valamit, de soha 
nem alkotnak semmit. József nem ilyen 
volt. Akár az apja bízott rá valamit, akár 
Egyiptomban kapott különböző feladat-
kört, mindent megtett azért, hogy ma-
ximálisan betöltse a megbízók elvárá-
sait. Az 1Mózes 39,6-ban azt olvassuk, 
hogy József annyira hatékony volt, hogy 
Potifárnak „semmire sem volt gondja 
mellette, legfeljebb csak arra, hogy me-
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Magyar Baptisták IV.  
Világtalálkozójáról 

DEbrEcEn  
2017. augusztus 4-6.

VALAMI ÚJ SZÜLETETT!
„Ezért ha valaki Krisztusban 

van, új teremtés az: a régi  
elmúlt, és íme: 

új jött létre.” II. Kor. 5,17

A negyedik alkalommal, a világ min-
den tájáról összegyűlő magyar baptis-
ták debreceni találkozója ünnepélyes 
bemerítési istentisztelettel kezdődik 
2017. augusztus 4-én, péntek délután. 
A kivételes esemény méltó a reformáció 
500-ik évfordulójához, valamint Kornya 
Mihály halálának 100. évfordulójához. 
A világtalálkozó fő igehirdetője Paul 
Msiza dél-afrikai lelkipásztor, a Bap-
tista Világszövetség elnöke. Szombat 
délelőtt „Magyar baptisták a világban” 
címmel a hazai és külhoni magyar bap-
tisták bemutatkozóira kerül sor, majd tíz 
egymással párhuzamosan folyó előadás 
és fórumbeszélgetés közül lehet válasz-
tani számos mindannyiunkat érintő ak-
tuális és fontos témában. A szombat esti 
evangélizációval és koncerttel az foly-
tatódik, ami a pénteki istentiszteleten 
kezdetét vette: Jézus Krisztushoz hívjuk 
a jelenlevőket. Ahogy ebből a két prog-
ramelemből is látható, a magyar bap-

AMIKOR AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK
Rabszolgából ‘király’

folytatás a 3. oldalon

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2017. február

(USPS # 716-300)
POSTMASTER: 

send address changes to:

Evangéliumi Hírnök 
Subscription Manager

12409 Devoe St. SOUTHGATE, MI 48195
Periodicals Postage Paid at  

Wyandotte, MI and Additional Offices
Published monthly by  

the Hungarian Baptist Convention  
of North America, Inc.

Editor / Szerkesztő:
REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI

1370 Michigan Blvd.,
Lincoln Park, MI 48146

Tel: (313) 382-3735
herjeczki@yahoo.com

Kéziratot, cikket, megjegyzéseiket  
a szerkesztő címére kérjük.

A szerkesztő bizottság tagjai: 
Gergely István és Püsök Dániel

Our address on the internet: 
http://www.evangeliumihirnok.net

E-mail address: herjeczki@yahoo.com

SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS
$25.00 annually

send subscription and change of address to 
Előfizetést, címváltozást erre a címre kérjük:

BÉLA FÜR, Subscription Manager
12409 Devoe St.

Southgate, MI 48195
Tel.: (734) 284-7107

furbill@hotmail.com
* * *

Tiszteletbeli elnök / Honorary President
rEV. sáNDOr KuLCsár
6468 state road # L1
PArMA, OH  44134
rev_skulcsar@yahoo.com

SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK
Elnök / President:
rEV. Dr. IsTVáN GErGELy
225 East 80th street
NEW yOrK, Ny 10075
gergelyis@gmail.com
Alelnök / Vicepresident:
rEV. Dr. A. GÉzA HErJECzKI
1370 Michigan blvd
LINCOLN PArK, MI 48146
herjeczki@yahoo.com
Titkár / General Secretary:
rEV. DáNIEL PÜsÖK  
104 Emily Anna street
Woodbridge, ON, L4H 3H6, CAN
pusokdaniel@yahoo.com
Pénztáros / Treasurer:
zsIGMOND bALLA
2518 E. McKittrick Place
brEA, CA. 92821
zsigmond@sbcglobal.net

* * *
Q Press Graphic Design Studio 

2124 Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107

A MAGYAR BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG VASÁRNAPJA

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net

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)

IMATÉMÁK A MABAVISZ  
VASÁRNAPRA, 2017

Szeretett testvéreink az Úr Jézus Krisz-
tusban!
Hálaadással emlékezünk reátok, és 

örvendünk, hogy ez év MAbAVIsz 
vasárnapján, a kegyelem trónjához kö-
zeledve, imádságainkban, ismét közben-
járhatunk egymásért. Amikor az Észak 
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 
testvériségéért imádkoztok, kérjük, a 
következőket vegyétek figyelembe:
1. Itt az új hazában, magyar honfitár-

saink elérése, egyre nagyobb kihívást 
jelent gyülekezeteink számára. Az anya-
giakért való rohanás, a sokszínű világi 
programok, népünk szívének keménysé-
ge igen megnehezítik az emberek meg-
térésének elősegítését. 
Imádkozzatok értünk, hogy az Úr adjon 

kegyelmet és bölcsességet megtalálni az 
utat magyar honfitársaink felé, és azért 
is, hogy az Úr adjon lelki szomjúságot 
azok szívében, akik még távol vannak az 
Atyai háztól!
2. Gyülekezeteink kiöregedése és 

elangolosodása ma is reális veszély, 
ezért igen fontos a fiatal nemzedék fel-
karolása. A vasárnapi iskola rendszeres 
megtartása és a fiatalokkal való foglal-
kozás számunkra nemcsak az igei isme-
retek és hitben való nevelés miatt fontos, 
a magyar nyelv és kultúra megőrzését is 
szeretnénk ezáltal elősegíteni. 
Imádkozzatok értünk, hogy ezekben si-

kereket érjünk el, különösen azért, hogy 
gyülekezeteinkben minden gyermek és 
fiatal megértse (angolul vagy magyarul) 
és elfogadja az evangélium üzenetét!

3. Az ének-zene kultúra ápolása és fej-
lesztése egy olyan terület, amely mindig 
hangsúlyos volt gyülekezeteink számá-
ra. Ez jelentősen meghatározza a gyüle-
kezet lelki légkörét, ugyanakkor (külö-
nösen fiataljaink számára), lehetőség a 
közösség ápolására. 
Hogy gyülekezeteinkben az ének-ze-

ne szolgálat Isten előtt kedves, építő és 
hasznos legyen, imádkozzatok értünk!
4. Különleges figyelmet igényelnek a 

torontói testvérek, akik új imaházat épí-
tenek, és azok a testvérek, akik Észak 
Amerikában magyar misszióállomáso-
kon szolgálnak. Dr. Vass Gergely testvér 
Kelownában szolgál az ott élő magyarok 
felé, Kulcsár Attila testvér pedig Flori-
dában, Venice-ben  vállalt gyülekezet 
plántálási missziót. 
Hogy szövetségünk életében mind a fi-

zikai, mind a lelki építkezés eredményes 
legyen, imádkozzatok értünk!

5. Lelkesedéssel és reménységgel te-
kintünk a sorra kerülő Magyar Baptista 
Világtalálkozóra. bár távol vagyunk a 
megrendezés helyszínétől és a részvétel 
időben és anyagiakban igen körülmé-
nyes, szövetségünkben többen vannak, 
akik részt szeretnének venni Debrecen-
ben a Magyar baptisták 4. Világtalálko-
zóján. 
Imádkozzatok, hogy Isten rendelje ki a 

szükséges költségeket, tegyen félre min-
den akadályt, hogy akik el szeretnének 
jutni e rendkívüli magyar rendezvényre, 
megtehessék! 
Mi is veletek imádkozunk, kérve Is-

tent, hogy áldja meg gazdagon a terve-
zett találkozót.
                  Rev. Dr. Gergely István
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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)

2017. február 3. oldal

AMIKOR AZ ÁLMOK...
folytatás az 1. oldalról

• A legutóbbi világtalálkozónak 
(ugyancsak Debrecenben) 2006-ban kö-
zel 6.500 résztvevője volt 13 országból. 
Hasonló nagyságú eseménnyel számo-
lunk 2017. augusztus 4-6. között is.

Szeretettel várunk tehát mindenkit a 
MAbAVIsz elnöksége és a magyaror-
szági szervezők nevében, a világ min-
den tájáról a Magyar baptisták IV. Vi-
lágtalálkozójára Debrecenbe! 

Papp János MAbAVIsz elnök, 
Durkó István  MAbAVIsz főtitkár,
Gergely István MAbAVIsz alelnök,
Pardi Félix MbAVIsz alelnök 

gegye az ételt”. Meggyőződésem, hogy 
Isten akkor tud legjobban megdicsőülni 
az életünkben, ha minden élethelyzetben 
a maximálisat adjuk magunkból. A lusta 
és eredménytelen emberek folyamato-
san másokat, illetve a körülményeket hi-
báztatják, mert csak így tudják igazolni 
lustaságukat és gyávaságukat. Józseftől 
megtanulhatjuk, hogy a legmostohább 
körülmények és a legellenségesebb em-
berek között is lehet hatékonyan élni, 
lelki és fizikális életünkben egyaránt. 

JÓZSEF TÜRELMES VOLT. 
LÉGY TE IS AZ! 

Napjainkban a sebesség és a kényelem 
világában élünk. Ebből eredően köny-
nyen azt gondolhatjuk, hogy kerülni 
kell azokat a dolgokat, amelyeknek el-
érése időbe és kemény munkába kerül. 
Józsefnek 13 éven keresztül kellett ke-
ményen dolgoznia és türelmesen várnia, 
míg átélhette Isten ígéretének a betelje-
sedését. Dr. D. Martyn Lloyd-Jones írja: 
„tragikus, amikor egy személy azelőtt 
jut sikerre, hogy fel lenne rá készülve”. 
József példája arra motivál bennünket, 
hogy tegyünk meg minden tőlünk telhe-
tőt álmaink megvalósulása érdekében, 
de sOHA NE sIETTEssÜK IsTENT. 
Ő soha nem késik ígéreteivel (2Péter 
3,9). Ha vár, annak értelme van.

JÓZSEF FELISMErTE ÉS 
KIHASZNÁLTA AZ ALKALMAS 
IDŐT. LÉGY HOZZÁ HASONLÓ!

A Krónikák 1. könyvének a 12. ré-
szében van egy érdekes megjegyzés az 
Issakár törzséről: „Issakár fiai közül ott 
voltak, akik felismerték az alkalmas időt, 
és tudták, mit kell tennie Izráelnek…” (v. 
33). Annak ellenére, hogy József sokat 
álmodott, folyamatosan nyitott szemmel 
járt. Amikor a fáraó álmát megfejtette, a 
magyarázattal együtt megfelelő munka-
tervet is átadott a fáraónak. Felismerte a 
lehetőséget, és tudta mit kell tennie. 

Összefoglalásként arra szeretnék báto-
rítani mindenkit, hogy soha ne kételked-
jünk Istentől kapott látásunkban. Egy 
élő, jó, és bennünket nagyon szerető Is-
ten áll mögöttünk. Higgyünk és bízzunk 
benne kedvező és kedvezőtlen körülmé-
nyekben egyaránt. Legyünk megbízha-
tóak és hatékonyak. Ne siettessük Istent, 
de ragadjunk meg minden kedvező al-
kalmat. Hiszem, álmaink valóra fognak 
válni és Isten terve meg fog valósulni az 
életünkben, az Ő dicsőségére. 

                               Püsök Dániel
Elhangzott 2016. október 9-én Cleve-

landban, az Észak-Amerikai Ifjúsági 
Szövetség őszi konferenciáján.

tisták közösségi ünnepe mellett fontos 
célja a MAbAVIT-nak Jézus missziós 
parancsának betöltése, az evangélium 
hirdetése. Jöjjünk el, és hívjunk el ba-
rátainkat akár az egész hétvégére is! A 
változatos és tartalmas események kö-
zött mindenki találhat kedvére valót. A 
szombati napközbeni programok között 
számos fórum-beszélgetés, közösségi 
sportolás, zenei és ifjúsági és gyermek 
programok, könyv és kézműves vásár, 
valamint további kulturális esemény 
szerepel. Színvonalas és gazdag gyer-
mekprogramok lesznek a Főnix Csar-
nokkal közvetlen összeköttetésben lévő 
Hódos Csarnokban szombaton egész 
nap és vasárnap délelőtt. Az utolsó nap 
délelőttjén a világtalálkozó úrvacsorá-
val egybekötött ünnepélyes istentiszte-
lettel zárul, melyen egy összevont 500 
fős kórus és zenekar is szolgál. Valljuk 
meg együttesen Jézus Krisztusba vetett 
hitünket, szeretetünket és egységünket!

A világtalálkozót megelőzően július 
31-től Nemzetközi Magyar Baptista If-
júsági Tábor is megrendezésre kerül, 
ahová a világ minden részéről várjuk a 
magyar baptista fiatalokat.

Néhány általános információ:
Nemzetközi Magyar Baptista Ifjú-

sági Tábor: Debrecen, 2017. július 31- 
augusztus 04.

Magyar Baptisták IV. Világtalálko-
zója - MABAVIT–IV.: Debrecen, Főnix 
Csarnok  2017. augusztus 4-6.

Fő téma: Valami új született! 
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új 

teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött 
létre.”  II. Kor. 5,17

Fő előadó: Paul Msiza dél-afrikai 
lelkipásztor, a Baptista Világszövetség 
elnöke 

Szervezők: MAbAVIsz Elnöksége. 
Képviselői Papp János MAbAVIsz el-
nök, valamint Durkó István MAbAVIsz 
főtitkár.  A szervezőbizottság helyi ve-
zetője Karancsi Jánosné

Jelentkezés és további infor-
máció 2017. februártól a www. 
mabavit.hu oldalon.

A MAbAVIT világtalálkozók szá-
mokban: 

• A Magyar Baptista Világszövetség 
(MAbAVIsz) 1992-ben, 2000-ben, 
majd 2006-ban tartotta világtalálkozóit. 

MAGYAR BAPTISTÁK IV. VILÁGTALÁLKOZÓJÁRÓL
folytatás az 1. oldalról

ESEMÉNYNAPTÁR

ÉVKÖZI GYŰLÉS
cHIcAGÓ

 2017. március 10-12
Szeretettel várjuk a gyülekeze-
tek küldötteit - szövetségünk 

Misszió- és a Végrehajtó- 
bizottsági tagjait

***

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
ALHAMbrA

2017. május 27-28.
* * *

110. KÖZGYŰLÉS 
RÁMA TÁBOR 

2017. június 30 - július 2.

* * *

nEMZETköZI MAGYAr 
BAPTISTA IFJÚSÁGI  
TÁBOR: DEBRECEN

2017. július 31 - augusztus 4.

* * *

MABAVIT  IV.
DEbrEcEn

2017. augusztus 4-6.



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2017. február

A Szentlélek rendezte így, hogy éppen 
Salamon „tollából” maradjon ránk ez az 
egyszerűen fontos, korok fölötti igazság 
a legemberibb szövetségről. Kárukra le-
gyintenek rá egyre többen. Már Ádám-
nál kiderült, hogy a társtalan ember 
nem teljes, és a család, majd a nagyobb 
közösségek is a házastársi kapcsolatból 
eredeztetik értékeiket. Nem véletlen hát, 
hogy a házasság Isten szabad szemmel 
felfedezhető jóakaratának a színtere. A 
hitetleneké is az lehet, hát még az isten-
félőké!

- Imádkozzunk Istennek tetsző házas-
ságkötésekért! 

                          Novák József

“Aki jó feleséget talált, kincset ta-
lált, és elnyerte az Úr jóakaratát.” – 
Péld 18,22

Ki vitatná ezt? Ha más biblia-fordí-
tásokban is elolvassuk ezt a mondást, 
azonnal érzékeljük, hogy a tudós fordí-
tók (férfiak) bizony „beleolvastak” egyet 
és mást a maguk tapasztalatából, tradí-
ciókból és még talán az álmaikból is az 
eredetileg csak hét szóból álló mondat-
ba. A Károli-fordítású bibliában például 
ez áll: „Megnyerte a jót, aki talált felesé-
get, és vett jóakaratot az Úrtól.”

Én a magyar fordítások közül a ka-
tolikus biblia mellett teszem le most a 
voksot, mert követi a héber szöveg szó-
rendjét, nyitva hagy egy fontos kérdést, 

amint azt Salamon is tette, és még így 
is szebb színekbe öltözteti a házastársi 
kapcsolat romantikától nem túlcsordu-
ló, de annál ígéretesebb alakulását. A 
protestánsos 2-szer „talált, megnyerte,” 
vagy a „megnyerte, talált, vett” is sok iz-
galmat ígér. Megfelel a magyar nyelvben 
és népi szokásokban kifejezett házassági 
ügyletnek, amikor még a kiházasítandó 
lány eladó volt, akit a legény elvett. Ha 
vevő a vő, akkor a két család alkudoz-
hat a hozományról. Azt tükrözi mindez, 
hogy a családok anyagi érdeke is fontos 
tényező volt a párválasztásban.

Képzeljük magunkat az ágaskodó 
hormonjaival küzdő legény helyébe, 
akit így nógat nősülésre a nem éppen jó 
hírű salamon nagybácsi: „Öcskös, ösz-
szeteheted a két szép kezedet, ha jó fele-
ségre akadsz!” És még nem is hallotta a 
bántóbb verziót: „Ha te egyszer megnő-
sülsz, az nagy áldás lesz!” Hogy is van 
ez? Jó feleséget kell találnunk, hogy jól 
legyünk, vagy elég csak megházasodni? 
Mi köze Isten jóakaratának mindehhez? 
El ne felejtsük már a katolikus verziót! 
„Aki feleséget lel, boldogságot talál, ré-
szesült az Úr kegyében.” ugye, szebb? 
Színesebb, közelebb áll a bibliai jelen-
téshez - és az élethez.

A jó házasságot is halandók kötik – 
úgy jó, ha Isten előtt (akarata szerint), de 
egyikük sem „jó” még, mint házastárs. 
Egymásra leléssel kezdődik a kapcso-
lat. Az Úr kegyében részesülni ennél a 
pontnál azt jelenti, hogy a két idegent ő 
mutatja be egymásnak (az esetek több-
ségében ez csak később derül ki). ren-
dezi a körülményeket. Dolgozik rajtuk, 
és velük. Ők, szépen izgalmasnak ta-
lálják a másságokat. Örömükre van az 
együttlét. Szeretni, álmodozni, tervezni, 
dolgozni, de megbocsájtani, elnézni, le-
mondani és még „haszontalankodni” is 
vállalkoznak, mert kedvelik és értékelik 
egymást. Értékek teremtésére készül-
nek. Nincs ennyi kitartás a szerelmes-
kedő idegenekben – az ilyen kapcsolat 
már elkötelezettséget követel. Mindket-
ten változnak – egymástól, és egymá-
sért. Az Úr kegyét bíró házastársak az 
idő múlásával nem csak öregszenek, de 
alakulnak is. Mivel a jó feleség (és férj!) 
nem „adott” a házasság kezdeténél, ér-
dekünkké tette Isten úgy élni, hogy azzá 
legyen. Az Úr jóindulatának megnyeré-
se tehát nem egy pontszerű áldás a felek 
egymásra találásakor, hanem (a héber 
nyelvtani alak is ezt jelzi) olyan élmény, 
ami a házasság folyamatában ismétlő-
dik.

„Találj feleséget, kövesd a jót (valós 
értékekért élj), és kibontakozik előttetek 
az Isten terve!” – így értem ezt a mon-
dást. Ennél jóval több tanácsot meríthet 
még a bibliából a házasság előtt álló fi-
atal, de Salamontól ennyi is megteszi. 

Miért kiabálunk, amikor  
dühösek vagyunk?

Egy szent tanító a Gangesz partján 
készült a rituális fürdőjére, amikor a 
közelben egy család tagjait hallotta dü-
hösen kiabálni egymással. Mosolyogva 
a tanítványaihoz fordult és megkérdezte:

– Miért kiabálnak az emberek, amikor 
dühösek?

A tanítványok elgondolkodtak, s az 
egyikük így szólt:

– Amikor elvesztjük az önuralmunkat, 
kiabálunk.

– De miért kell kiabálni, amikor az, 
akihez beszélsz, ott áll melletted? Hal-
kan is elmondhatnád neki azt, amit 
akarsz – mondta a tanító.

A tanítványok nem találták a választ, 
s a szent a következő magyarázatot adta:

– Amikor az emberek haragszanak 
egymásra, a szívük eltávolodik egy-
mástól. A távolság miatt kiabálniuk kell 
ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dü-
hösebbek, annál jobban kiabálnak, mert 
annál nagyobb a távolság.

Amikor két ember megszereti egymást, 
nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan 
beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll 
egymáshoz, nincs köztük távolság. Ami-
kor még jobban szeretik egymást, any-
nyira egy helyen van a szívük, hogy már 
halkan sem kell megszólalniuk, megértik 
egymást már abból is, hogy csak egymás-
ra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, 
amikor szeretetjük egymást.

A tanítványaira nézett, és így folytat-
ta:

– Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, 
hogy a szívetek eltávolodjon. Ne mond-
jatok olyan szavakat, amelyek eltávolí-
tanak benneteket egymástól, mert kü-
lönben eljön a nap, hogy olyan nagy lesz 
a távolság, hogy nem találjátok meg az 
egymáshoz visszavezető utat.

Imahetünk záró alkalmán a katoli-
kus plébános tv. idézte ezt, az interneten 
többféle változatban megtalálható tanító 
mesét. Egyszerű, szemléletes, tanulságos.  
(szerk)

„A házasság Isten csodálatos ajándé-
ka és gondoskodása az ember számára, 
amelyben a felek megtapasztalhatják a 
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az 
őszinte megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt, de nem tökéletes társon keresz-
tül. A házasságban egy férfi és egy nő 
saját elhatározásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, segítésére 
és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 
biztonságos és meghitt közösséget jelent 
számukra, és áldásul szolgál életük min-
den más területén is.

A házasság hete olyan széles körű 
összefogásra törekszik, mely gyakorlati 
példamutatással, tudományos kutatások 
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvek-
kel támasztja alá a házasság örökkévaló 
értékét. bátorít minden olyan helyi kez-
deményezést, amely hidat épít az adott 
közösség környezetében élő házaspárok 
és családok felé, amely segíti életüket, 
boldogulásukat. Nyíltan beszél a házas-
ság mindennapi valóságáról, örömeiről 
és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és 
gyakorlati tanácsokkal ellátni a házaso-
kat és házasulandókat, valamint a teljes 
helyreállás reményét ébren tartani azok-
ban, akiknek a kapcsolata válságban 
van, illetve valamilyen ok miatt meg-
szakadt.”

A Házasság Hete Szervezőbizottsága

Mi is figyelemmel kísérhetjük „a tá-
volból” a Házasság Hete magyarországi 
rendezvényeit pl. a házassághete.hu in-
ternetes weboldalon. A mi gyülekezete-
ink is bekapcsolódnak a házasság hete 
során életünk e fontos területének ige-
szerű értékelésébe és ünneplésébe.
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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)

2017. február 5. oldal

szont annak is meg van, meg lesz a kö-
vetkezménye, ha Isten akaratát elvetjük, 
teljesítését halogatjuk. (Lk 12,47-48)

Isten akaratának kutatása és magunk 
alárendelése annak, komoly belső küz-
delemmel, olykor várakozással, vívó-
dással jár, de megéri! Sok megragadó 
példát és hasznos tanítást találunk rá a 
Könyvek Könyvében. (Lk 1,30-38; Jn 
4,34; róm 6,13.22; Jak 4,7-8)

Legyen meg az Isten tökéletes akarata 
a 2017-es évben mindannyiunk életé-
ben! 

            Dr. Vass Gergely, Kelowna

ra, munkahely keresésre, lakóhely cse-
rére, házastárs kiszemelésre, gyermek-
vállalásra, pihenőszabadság tervezésre, 
magánvállalkozás indításra, kölcsön fel-
vevésre, egészségügyi kezelések részle-
teinek eldöntésére stb. Erre módszertani 
tanácsot a róm 12,1-2-ben találunk. 

Tehát a már megkezdett 2017-es esz-
tendőt is okos, a jó Istennek tetsző isten-
tiszteletre használhatjuk. A mi testünk 
a Teremtő remekműve. A Krisztusban 
őszintén hívők esetében a szentlélek 
temploma. Élő és szent áldozatként ad-
hatjuk oda az Úrnak az Ő szolgálatára, 
mindenféle jó cselekedet véghezvitelé-
re. Testünket nem szabad olyan módon 
gondoznunk, hogy abban a bűnös kíván-
ságokat felébresszük és tápláljuk. Tes-
tünket nem szabad felelőtlenül veszély-
be sodornunk, túlhajszolnunk, tönkre 
tennünk, megmérgeznünk! Jézus egész 
lényünk megváltásáért halt meg és tá-
madott fel. 

Eldönthetjük erre az évre is, hogy nem 
akarunk az irgalmas Istentől függetle-
nedett világ szellemiségének, szokás és 
gondolkodásmódjának imádói, rabszol-
gái és utánzói lenni. Ekkor és így válunk 
alkalmassá a segítő Isten akaratának 
fel- és megismerésére, sőt annak vég-
hezvitelére is! Az isteni természet része-
sei az Ő akaratát abszolút jónak, nekik 
is leginkább tetszőnek és tökéletesnek 
fogják megtapasztalni, tartani, vallani! 
Nem csoda, hogy akár az életükről, ki-
váltságos helyzetükről is lemondanak, 
csakhogy Isten akarata végbe menjen, 
neve megdicsőüljön! Nem cserélnék fel 
a rövid ideig tartó szenvedések kerülését 
az örök dicsőség elvesztésével.

Jézus személyes példája a legkimagas-
lóbb. Már szenvedésének hete előtt jóval 
eldöntötte, gyakorolta és meghirdette, 
hogy Kinek az akaratához fog igazod-
ni (Jn 5,30; 6,38; 8,29). A sátán siker-
telenül próbálta meg eltéríteni Őt attól, 
már nyilvános szolgálatának kezdetén. 
Megváltónk egyből elutasította (Lk 4,1-
13). A szenvedés hetének közelségében 
Péter által próbálta meg „jobb belátásra” 
bírni Jézust (Mt 16,21-23). Akkor sem 
volt sikeres! Viszont közvetlenül letar-
tóztatása, megkínzása, vallatása, elíté-
lése, kivégzése és mennyei Atyja általi 
elhagyattatása előtt a régi döntését meg 
kellett erősítenie! Elviselhetetlen súllyal 
jelentkezett az engedelmesség folyta-
tásának kérdése (Mk 14,32-41). Mégis 
feladta saját akaratát, borzadását, és alá-
rendelte újból magát az Atyának! Örök 
példát hagyott Isten akaratának elfoga-
dására, felvállalására, megvalósítására. 
Jutalma nem maradt el! (Fil 2,8-11) Vi-

Mi emberek akarattal rendelkező lé-
nyek vagyunk. sőt szabad akaratunk 
van. Dönthetünk, választhatunk szám-
talanszor! Ezt a Mindenható Isten is 
tiszteletben tartja! Lehetőségeinket Tőle 
kapjuk. (5 Móz 30,19; 1Krón 29,17; Jn 
7,17; Jak 4,15-17)

Akaratunkat befolyásolhatják visz-
szatérő álmaink, változó érzéseink, 
összeállt értékrendünk, kapcsolataink 
mélysége, kíváncsiságunk erőssége, 
környezetünk nyomása, sejtéseink han-
gulata, szükségeink kényszere, tapasz-
talataink vagy tapasztalatlanságunk, 
vágyaink csapongása stb. (zsolt 40,8-9; 
103,20-21; 143,10; Csel 21,14; Mt 12,50; 
Ef 6,6; Jak 1,12-18; 1Pt 4,2)

Legyen meg: teljesüljön, történjék 
meg valaki akarata. A figyelemre méltó 
akarat beteljesülést kér. Ellenkező eset-
ben levertséghez vezethet. Az akarat 
megvalósulása azonban rövidebb vagy 
hosszabb megelégedést válthat ki. Oly-
kor csalódást is. sőt, örökös csalódást, 
kiábrándulást, lelkiismeretfurdalást is! 
(Mt 16,24-27)

Számunkra legfontosabb akaratok: Is-
tené, a Sátáné, a miénk, barátainké, sze-
retteinké és környezetünké. 

szerető Istenünk akarata lehet ál-
talános, illetve adott helyhez, időhöz, 
személyhez kapcsolódó. bibliánk hatá-
rozott felvilágosítással szolgál e terüle-
teken. (Jn 6,39-40; Gal 1,4; Ef 5,14-33; 
1Thessz 4,3; 5,18; 1PT 2,15; 3,17; 1Jn 
5,14) 

A Sátán szívesen mutatja be ellenáll-
hatatlannak az akaratát. Pedig annak 
ellent lehet állni! A Szentírás leírást 
ad a sátán akaratáról, cselekedeteiről, 
módszereiről (1Móz 3,1-5; Jób 1,6-11; 
Jn 8,44). Ha másként nem tud rászedni 
bennünket, akkor a „világosság angya-
lának” adja ki magát! 

Ha gyorsak, felületesek, figyelmet-
lenek vagyunk döntéshozatalkor, ösz-
szetéveszthetjük a különböző eredetű 
akaratokat. Ilyesmit hamis érvelésre, 
mentegetőzésre is felhasználhatunk: sa-
ját akaratunkat Isten akarataként tüntet-
ve fel. A szent Istentől függetlenedett 
ember akaratában büszkeség, engesz-
telhetetlenség, hitetlenség, irigység, 
kényelmesség, önzés, vetélkedés is 
szerephez jut. Általában véve óhajtunk 
barátaink, szeretteink kedvében járni 
bizonyos mértékben és határig. Nehéz 
kilógni a sorból.

sokunk számára komoly és ismétlő-
dő kérdést jelent a kegyelmes Isten ránk 
vonatkozó akaratának megismerése. 
Gondolok itt gyülekezeti szolgálatok és 
tisztségek elvállalására, pályaválasztás-

A hívő ember és a betegség 
Eleinte azt reméltem, hogy a műté-

tek majd megoldják a problémát, meg-
gyógyít az Úr, és példa leszek, hogy az 
imádkozó ember meggyógyul. Aztán a 
sokadik műtét után Isten elvezetett an-
nak felismerésére: nem biztos, hogy ab-
ban nyilvánul meg a vele való kapcso-
latom, hogy meg fog gyógyítani, hanem 
abban, hogy minden körülmény között 
velem van. 

A hívő és a nem hívő ember betegsége 
között az a különbség, hogy a nem hívő 
egyedül viseli a terheket, a hívő mellett 
pedig mindig ott van Valaki, az Úr Jézus 
Krisztus. Ez valós tapasztalat: vigasztal, 
erőt ad, tanácsol. 

Nehézségek az életünkben két okból 
lehetnek. Vagy a saját bűneink és azok 
következményei okozzák, vagy Isten 
rajtunk keresztül mutatja meg mások-
nak, hogy vele meg lehet állni a nehéz-
ségek közepette is. Nagy figyelmeztetés 
ez, hogy mindig készen kell lennünk a 
számadásra. A legtöbb ember nem gon-
dol erre, hanem úgy él, mintha örökké 
tartana a földi élet.

                    Széll Bulcsú ev. lelkész

„LEGYEN MEG A TE AKARATOD!” DE, KI AZ A TE?

Vedd életemet a kezedbe uram, és 
tedd vele, ami neked tetszik. Ezentúl 
nem utasítom el magamtól sem az örö-
möket, sem a nehézségeket, amelyeket 
beleszőttél az életembe. Elég, ha azt tu-
dom, hogy minden dicsőségedre szolgál. 
Minden terved jó. Mert minden szeretet. 
Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, 
hogy hallgatagon, csöndesen belenyu-
godjak szent akaratodba. Akkor majd 
felgyullad szívemben örömöd fénye. 
Lángja a Te dicsőségedre lobogjon, csak 
azért éljek! És töltsd be egész életemet a 
szeretet egyetlen gondolatával és egyet-
len kívánságával, hogy szerethesselek, 
nem az érdemért, nem is a tökéletes-
ség, vagy az erény szentségéért, hanem 
egyedül teérted, Istenem!

                            Thomas Merton
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szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
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hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
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tovább az üldözött szabadoknak. Ha
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Ebben hitt Mózes.
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lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
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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 2017. február

magyarországi vendégek is meglepnek 
bennünket, legutoljára Gerstner Kornél 
szülei.  Vannak köztünk idősebbek és fi-
atalok, mint múlt Karácsonykor is a 92 
éves Faulkner Terézia, és a két hónapos 
Harper Harkness, átölelve öt generációt.

  A 2016. karácsonyi ünnepséget imá-
val kezdtük, majd - mindenki örömére - 
várt a magyar ételekkel, ínyencségekkel 
roskadó asztal.  Étkezés közben folyt a 
beszélgetés, ismerkedés.  utána meg-
kezdődött a színes program:  gyerme-
kek és felnőttek szereplése: ének, zene, 
vers.  Külön foglalkozás a kicsik számá-
ra, karácsonyfa díszítés, ajándék osztás.  
Együttlétünk fénypontja a New York-i 
Magyar Baptista Gyülekezet vendégsze-
replése volt.  Csodálatos zene és ének a 
Worship Team vezetésével.  Gergely Ist-
ván lelkipásztor lélekhez szóló üzenete 
felszólított bennünket Isten dicsőítésére, 
hálaként „...az Istennek kimondhatatlan 
ajándékáért” Jézus Krisztusban.  2Kor 

nek indult, eleinte bérelt épületekben 
tartották istentiszteleteiket. Jelentős 
előrelépés Dulity Miklós lelkipásztor 
szolgálati ideje alatt történt (1912-1922), 
ugyanis akkor kezdődtek el az utcai 
evangélizálások, az ő idejében alakultak 
meg a gyülekezeti szolgálati csoportok: 
énekkar, vasárnapi iskola, férfi egylet, 
női egylet és ifjúsági kör. Az ő kezdemé-
nyezésére, többnyire kölcsön pénzből (a 
tartozásokat csak 1957-ben tudták ren-
dezni), 1918-ban sikerült megvásárolni 
Manhattan-ben a 80-as utcán (upper 
Eastside) azt az ingatlant, amelyben a 
gyülekezetünk mind e mai napig isten-
tiszteleteit tartja. Az épület – jóllehet a 
vásárlás után komoly átalakításra, majd 
többszöri felújításra szorult - Isten egyik 
különleges áldása volt, amely lényege-

Vásárlás közben meglepődve közelítik 
meg a magyarul beszélő házaspárt - „hát 
ti is magyarok vagytok”?  Örvendenek 
egymásnak, és mivel a házaspár szívé-
ben Jézus szeretete él, így a találkozást 
meghívó követi.  Mint a vízbe dobott kő, 
hullámszerűen beindul, megszületik egy 
közösség, egy bizonyságtétel ami tíz év 
múltával is tovább hömpölyög.  „Az Úr-
tól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.”  
zsolt 118:23

Az évek során sok embert vonzott 
közénk az Úr, családokat, egyéneket.  
Voltak akik közben elköltöztek, lema-
radtak, de továbbra is jönnek újak.  Az 
együttlét, amikor otthonunkban 2006 
karácsonyát 14 személy ünnepelte, 2016 
karácsonyára 60 személyre növekedett.  
Ma már összejöveteleinket Lebanonban, 
a Lebanon Valley Bible Church Life 
Center-ben tartjuk.  Jönnek közénk Vir-
ginia, Maryland, New york államokból, 
sőt van amikor látogatóba romániai és 

9:15.  Együttlétünk befejezéséül, kézen-
fogva körbe álltunk, és elénekeltük a 
„Csendes éj, szentséges éj”-t, és a Him-
nuszt.

A Karácsonykor ünnepelt Isten sze-
retet-ajándékát, Jézus Krisztust, tovább 
kívánjuk adni egész évben azok között, 
akikkel megajándékozott bennünket az 
Úr.  Év közben is tartjuk velük a kap-
csolatot, és támogatjuk szeretett „Ma-
gyar Családunkat,” úgy imában, mint 
kölcsönös segítség által.  Alkalmat ad 
az Úr bizonyságtételre, és közös bib-
lia tanulmányozásra is.  Az Úrtól nem 
kaptunk gyermekeket, de adott nekünk 
itt egy családot, akikért nagyon hálásak 
vagyunk.

„És végül, testvéreim, imádkozza-
tok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, 
és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is”  
2Thessz 3:1.

     Margit és István Palotai

A NEW YORK-I MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTÉNETE 

Hálás szívvel visszanézve tíz évre… a Lebanon Valley, Pennsylvania-i Magyar Közösség életében

A New York-i Első Magyar Baptista 
Gyülekezet az elmúlt évben, novem-
ber 12-13-án ünnepelte fennállásának 
110. éves évfordulóját. Isten különle-
gesen megáldotta az ünnepi alkalmat, 
amelyre közelről és távolról sokan el-
jöttek. A vasárnapi istentisztelet egyik 
jelentős része, gyülekezetünk történe-
tének ismertetése volt. Már az imaórán 
elkezdtük a 100 éves múltból felsorolni 
azokat a kiemelkedő eseményeket, ame-
lyekben látható volt Isten gondviselő 
kegyelme. A 107. zsoltár alapján, jó 
volt újból hálát adni Isten sokféle jóté-
teményeiért. Az istentisztelet kezdetén 
gyülekezetünk lelkipásztora, Gergely 
István testvér, sok-sok fénykép bemu-
tatásával, az utóbbi 10 év történetét is-
mertette egy kicsit részletesebben. A 20 

percesre tervezett krónika majdnem 40 
perces lett, (krónikával járó krónikus 
betegség), hogy hasonló hibát ne köves-
sünk el, most csak vázlatosan ismertet-
jük az akkor elhangzottakat:  

A New york-i magyar baptista gyü-
lekezet megalakulása Sivák János ne-
véhez kötődik, aki a 19. század végén 
Clevland-ból, New york közelébe köl-
tözött. Feleségével együtt komoly misz-
sziómunkát végeztek New Jersey-ben és 
New york környékén, melynek eredmé-
nyeként az első New york-i megtértek 
csoportja 1906. június 6-án bridgeport-
ban újszövetségi keresztségben része-
sült. Hazatérve még aznap megalakítot-
ták a New York-i Első Magyar Baptista 
Gyülekezetet.  

A gyülekezet dinamikus fejlődés-



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)

2017. február 7. oldal

gyülekezet lelkipásztor nélkül maradt. 
Isten azonban nem mondott le a New 
york-i magyar baptista gyülekezetről. 
A berlini fal lebontásával kezdődő ke-
let európai rendszerváltás környékén, 
a kommunista rendszer elől menekülő 
sok erdélyi és magyarországi testvér 
útja Amerikába vezetett. Már ezt meg-
előzően, az idők jeleit értve, a megapadt, 
már-már el-angolosodott gyülekezet 
magyar vezetői szükségesnek látták egy 
magyar lelkipásztor meghívását. Ennek 
a hívásnak engedve, és az Úr vezetésé-
re figyelve fogadta el Kulcsár Sándor 
testvér a gyülekezet meghívását, majd 
1986. november 1-én családjával együtt 
Kolozsvárról New yorkba költözött. Az 
1989-es rendszerváltás környékén érke-
zett családoknak is köszönhetően, Kul-

csár testvér vezetésével, 
a kilencvenes évek elején 
fellendült a gyülekezeti 
élet, a magyar istentisz-
teletek és szolgálatok 
rendszeressé váltak. Az 
újra szerveződött szolgá-
lati csoportok (énekkar, 
zenekar, ifjúság, férfi és 
női kör), ismét elkezdték 

közösségépítő tevékenységüket. Mivel 
többségében családos emberek jöttek 
s az évek múlásával gyerekeiknek is 
gyerekeik születtek, Isten kegyelméből 
ismét egy dinamikus, aktív gyülekezeti 
élet kezdett kibontakozni. 

Az újrakezdés után kialakult tevé-
kenységek és közösségi gyakorlatok ma 
is folytatódnak, sőt a jövőre nézve is cél-
kitűzéseink. Isten az ő kegyelméből, az 
utóbbi 10 évben is megáldotta közösségi 
életünket, mind az anyagiakban, mind 
a lelkiekben. A hely szűke miatt ezen 
áldásokból, a gyülekezetünkben történt 
eseményekről csak néhányat fogunk 
megemlíteni: Az elmúlt években gyüle-
kezetünk anyagi szükségeinek ellátása 
mellett több betegnek, építkező gyü-
lekezetnek tudtunk jelentős segítséget 
nyújtani, több misszionáriust és misszi-
ós projektet támogathattunk.  Bákai Jó-
zsef testvér érkezésével (2007) fellendült 

a zenei élet, megalakult a Voices of Joy 
énekcsoport, amely gyülekezetünkön 
kívül más közösségekben, és magyar 
fórumokon is színvonalasan szolgált. 
Lehetőségeink szerint igyekszünk jó 
kapcsolatot ápolni más magyar gyüle-
kezetekkel, ennek érdekében különbö-
ző szabadtéri istentiszteleteket, magyar 
nyelvű rendezvényeket szerveztünk az 
elmúlt években. Az elmúlt két évben el-
lenszolgáltatás nélkül két osztálytermet 
bocsájtottunk az Arany János Magyar 
Iskola rendelkezésére, hogy ez által is 
építsük magyar honfitársainkkal a jó 
kapcsolatot. 

Az utóbbi 10 évben, Isten kegyelmé-
ből, gyülekezetünkben 6 házasságkötés 
történt, 13 gyerek született, négyszer volt 
bemerítés: 2008 (6), 2012 (8), 2013 (2), 
2015 (3), ezek következtében gyüleke-
zetünk 19 új taggal szaporodott. Ez idő 
alatt voltak olyan kedves testvéreink, aki-
ket Isten elszólított az élők sorából: Máté 
sándor (2009), Kulcsár János (2010), Tóth 
Mária, (2012), Nagy Erzsébet, (2013), sa-
lamon Emma és bányai Helen (2014), 
Kulcsár Ferenc,  Kulcsár Anna és Tóth 
György (2015). Az Úrhoz költözött test-
véreink gyülekezetünk aktív és oszlopos 

tagjai voltak, nehéz körülmények között 
is helytálltak, mindvégig fontosnak tar-
tották a magyar baptista misszió fönn-
maradását és kibontakozását. Kegyelettel 
és tisztelettel őrizzük emléküket, hálát 
adunk példamutató életükért. 

New York-ot Amerika kapujának is 
nevezik, nagyon sokan először itt ke-
resnek és találnak megélhetést, amikor 
megérkeznek; azonban később, sokan 
munkahelyi kényszer vagy a kényelem 
miatt csendben, máskor elégedetlen-
kedve tovább állnak.  Történelme során 
gyülekezetünk sokszor élt át hasonló 
veszteségeket.   Az utóbbi években is 
volt rá példa, hogy némelyek munkahe-
lyi okok (elköltözések miatt) távoztak 
gyülekezetünkből, vagy azért, mert an-
gol nyelvű közösségekben találtak lelki 
otthont. Mindig örülünk, ha csatlakoz-

sen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar 
baptista gyülekezet napjainkig fennma-
radjon itt, a város egyik legdrágább ne-
gyedében. 

A lelkipásztori szolgálatban Dulity 
testvért Matuskovits József váltotta fel 
(1923-1939), akinek hűséges szolgálata 
alatt a gyülekezett legszebb korát érte 
meg. A nehézségek és feszültségek el-
lenére ebben az időszakban a gyüleke-
zet tagsága folyamatosan növekedett 
(1935-ben 190 tag), nagyon gyakran 
volt bemerítés, házasságkötés és gyer-
mekbemutatás. Ebben az időszakban 
az énekkar szolgálata is fellendült, sőt 
Csopják Kornél vezetésével egy 22 tagú 
zenekar is megalakult, amelynek szín-
vonalas játéka angol evangéliumi körök-
ben is ismert és keresett volt.    

A második világháború és az azt kö-
vető gazdasági válság igen negatívan 
érintette a gyülekezet életét. Szövetsé-
günk magyar baptista gyülekezeteiből 
278 fiatalt hívtak katonai szolgálatra, 
ennek több mint egy tízedét, 30 fiatalt, 
a New york-i gyülekezetből állítottak 
a haza szolgálatába. A tagság apadását 
részben megállította az 56-os magyaror-
szági forradalom, ugyanis a forradalom 
leverése után sokan Amerikába vették 
útjukat. Megragadva a lehetőséget, a 
New york-i magyar baptista gyülekezet 
sok menekülőnek segített abban, hogy 
az új földön beilleszkedjen, és a gyüle-
kezetben lelki otthonra találjon; de ez 
csak rövidtávon oldotta meg a létszám-
csökkenés problémáját. 

A missziós próbálkozások ellenére a 
következő évtizedekben tovább apadt a 
gyülekezet létszáma, különösen abban 
az időszakban (1979-1986), amikor a 

Sivák János úttörő / Imaházunk régen és 
most / Vasárnapi iskola a 20-as években
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2017. február

Nagyon hálás vagyok hogy sok áldás-
ban vehettem részt az év utolsó hetén. 
Több mint 20-an voltunk Rámában a hét 
folyamán és nagyon örültünk az együtt-
létnek. Különleges volt számomra, mi-
vel most volt először lehetőségem részt 
venni sítáborozáson, ahol megtanulhat-
tam síelni, és ugyanakkor ez volt az első 
alkalmam, hogy családom nélkül, csak a 
fiatalokkal szilvesztereztem.

Mielőtt síelni mentünk, minden reggel 
áhítatot tartottunk: robi tartotta az első 
nap, második nap Reni vezette, és végül 
zsigmond. Esténként pedig rengeteg 
játszottunk, beszélgettünk. Szilveszter 
este Pisti azzal bátorított bennünket, 
hogy ne féljünk a mi ajándékainkat / 
tehetségeinket megmutatni a világnak, 
hogy valóban istenfélő példaképek le-
gyünk előttük, és ezt ne rejtsük el. Újév 
reggelén pedig Csővári Pál hirdette az 

igét János Evangéliuma 14. része kezdő 
versei alapján, az igazságról, ahol Jézus 
elmondja magáról hogy egyedül Ő az út, 
az igazság, és az élet.

Első nap, mielőtt elindultunk volna a 
sípályára, Robi egy olyan igét olvasott 
fel, amivel bátorítani akart bennünket 
és felkészíteni minket arra, ami vár-
ható a lejtőn. Az ige a Példabeszédek 
24,16-ban található meg, így hangzik: 
“Mert ha hétszer elesik is az igaz, ak-
kor is fölkél, az istentelenek pedig egy 
nyavalyájuk miatt is elvesznek.” Ez az 
idézet nemcsak a síelésre igaz, hanem 
a mindennapi életünkre is vonatkozik, 
hogy vegyük észre, hogy amikor Isten 
megenged néhány elesést az életünkben, 
csakis tanítani szeretne vele minket, ami 
javunkra válik. De Ő mellettünk van, és 
azt akarja megértetni velünk, hogy ne 

adjunk fel, függetlenül attól, hányszor 
estünk el, hogy annál jobban tartsunk ki 
az Úr Jézus szava mellett.

Ami még nagyon tetszett nekem, ami-
kor Reni megkért mindenkit, hogy fo-
galmazzon egy-két rövid mondatot arról, 
amiért leginkább hálás az életben, vagy 
az elmúlt évben. Nagyon jó volt hallani 
mindenkitől a saját megtapasztalásait. 
Jóllehet 5 napig tartott a táborozás, de 
úgy tűnt mintha pillanatok alatt elszállt.

Első sorban a vezetőknek szeretném 
megköszönni, hogy sikerült megszer-
vezni ezt az alkalmat, meg azoknak is, 
akik a konyhán a mi ellátásunkról is 
gondoskodtak. ugyanúgy, a sok imád-
ságért is köszönettel tartozunk, hiszen 
éreztük az erejét annak, hogy Isten meg-
óvott bennünket komolyabb balesetektől 
és sérülésektől.

                          Erdőközi Norbert

From December 29th to January 2nd 

the Hungarian baptist youth had the 
opportunity to take part in a ski Camp 
at rama Tabor, during which we spent 
two afternoons skiing at Horseshoe Val-
ley and one afternoon at blue Mountain 
Ski Resort. Thankfully, we were blessed 
with lots of snow! For many of us, this 
was our first or second time skiing/
snowboarding, so these few days were a 
great way to improve our skills while at 
the same time build our friendships and 
make new ones. From my perspective, 
the most valuable part of being at Rama 
was praying together in small groups, 
singing together and hearing what God 
had placed on the hearts of those who 
prepared the morning devotionals as 
well as the New year’s Eve service. A 
morning devotional that really stood 

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).

Youth Corner: Ski Week at Rama 
December 28. 2016. - January 3. 2017.

nak hozzánk, és mindig sajnáljuk, ha 
bármilyen okból is némelyek távoznak 
közösségünkből. 

Jelenleg gyülekezetünknek 55 tagja 
és 25 hozzátartozója van. Hétköznap 
szerda este van bibliaóránk, vasárnap 
délelőtt 10-től, és délután 5-től tartunk 
istentiszteleteket. Az énekkar rendsze-
resen szolgál, a Voices of Joy többnyire 
ünnepek alkalmával. A férfi és a női kör 
minden hónap első vasárnapján talál-
kozik, a vezetőbizottság pedig ahány-
szor arra szükség van. Örvendünk fia-
taljainknak, akik Kulcsár Zsolt testvér 
vezetésével aktívan szolgálnak gyüle-
kezetünkben és Szövetségünk gyüle-
kezeteiben. Hálásak vagyunk gyerme-
keinkért, akik Szabó Erika és Kulcsár 
Szilvia vezetésével rendszeresen meg-
tartják a vasárnapi iskolát, a gyerekek 
magyar nyelvű éneklésével és az arany 
igeversek elmondásával gyakran megör-
vendeztetik gyülekezetünket. 

Minden jóért, a sok-sok áldásért, 
amit gyülekezetünk az elmúlt időszak-
ban kapott, Istené a dicsőség. Hálá-
sak vagyunk, hogy immár 110 éven át 
megtartotta gyülekezetünket, és úgy 
anyagiakban, mint lelkiekben gazdagon 
megáldotta. A hiányosságokért és mu-
lasztásokért kegyelmében bízva kérjük 
bocsánatát. Itt, Manhattan szívében, az 
egyre nagyobb költségek, és az egyre 
nehezebb megközelítés ellenére, gyüle-
kezetünk igyekszik betölteni küldetését, 
elsősorban a New York környékén, Bap-
tista Szövetségünkben és az óhazában 
élő magyarok felé. Az evangélium hirde-
tését tartjuk a legfontosabb feladatnak, 
ugyanakkor anyagiakban is igyekszünk 
segíteni, ahol tudunk. Az evangéliumi 
kegyesség hirdetése és megélése mellett 
továbbra is küldetésünknek érezzük a 
magyar nyelv és kultúra értékeinek meg-
őrzését és fejlesztését. szívesen vesszük 
mindazok segítségét és szolgálatát, akik 
e célok elérésében készek velünk együtt 
munkálkodni, sőt minden magyar honfi-
társunkat erre bátorítunk. 

                   dr. Gergely István  
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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)

2017. február 9. oldal

New Year’s Greetings from 
Ruth Wright 

A belated Happy New year. May this 
be a year where you fully trust the Lord 
with everything in your life. This too is 
my prayer request. 

The Muslim women in my life 
continue to be present week-by-week. 
I know God loves them very much and 
keep praying that they would truly come 
to know Him. recently Hiva* came to 
church for the first time (already hearing 
about the Lord for several years) and her 
remark was, “I have never experienced 
anything like this.” Another long- time 
Muslim friend Adeeba* told me she is 
now listening to messages on the TV 
and loves to hear the Gospel songs. She 
is the one who always wants me to pray 
with her and we often sit in the car in 
some remote parking lot and I pray. The 
most recent time I shared from God’s 
Word – Isaiah 9:6 – the Christmas 
message. 

Sometimes we ask – Is God working? 
I can only say, “Yes He is, but not on our 
time table.” I continue to teach bible to 
EsL students on Thursdays. Our classes 
resumed on January 12. 

2016 was a year with several health 
issues, the worst was a pinched nerve 
in the lower back which put me in 
the hospital for a few days, leading to 
follow-up treatment. A month later I 
slipped on the floor in a store on some 
paper in the wrong place. Lastly, I had 
a procedure on my heart to correct an 
arrhythmia which is yet to be seen if it 
has been totally corrected. 

Through all these things, the Lord 
took care of every need as there were 
somethings I could not do because 
of pain: visits, house help, meals and 
transportation. 

We do have a God who hears our 
prayers and knows our needs before we 
ask. The main thing God did was enable 
me to change my morning routine 
(which had become just that, a routine). 
Now, each morning the first thing I do 
is to spend unhurried time with Him. 
I had been praying for some time for 
a closer walk with the Lord but did 
not know what that meant or how God 
would accomplish that for me. I think no 
matter my age my desire is to live close 
to Him. 

so please continue to pray for me. 
None of us know what 2017 will bring 
and as you get older this becomes more 
real in terms of our health. Thank you 
for your Christmas cards and partnering 
with me financially and in prayer. 

                                    Love,  Ruth
           ruth_s_wright@yahoo.com

Christ into their hearts believe that He 
will bless them with a prosperous life, 
because in this life “the Lord is your 
life” (verse 20). His judgement is the 
only one that should matter at the end of 
the day because it is He that is going to 
welcome us to a life only attainable and 
prosperous through Him. Going into the 
new year with these verses and many 
more encouraging ahitats, ignited a fire 
within my heart that wasn’t there when 
I was preparing for this trip. I couldn’t 
have asked for a better way to spend the 
last days of 2016 and the first couple of 
days of 2017.

                              Martha Szabo

out to me was about prayer, where Reni 
Szabo shared with us that asking God 
for things in prayer is secondary to a 
prayer of thanksgiving and praise. She 
emphasized that God already knows 
what we need, and he is more interested 
in establishing a relationship with us, of 
which the main way of communication 
is through prayer. The primary goal 
in our lives should be to live a Christ 
exalting life, seeking what God wants 
for us, and not necessarily what we want 
from God, although there is a time for 
that too. I am so thankful that spending 
these few days at Rama, God provided 
us with lots of physical rest (apart from 
the skiing/snowboarding) as well as 
spiritual renewal.

                                Viki Weisz

I’d like to start off by saying a big 
thank you to everyone that put any kind 
of time and effort into making this trip 
possible. I, along with many others, were 
beyond excited to be able to spend New 
year’s with close friends, as well as being 
able to spend New year’s in a place that 
feels like a second home. I’ve only ever 
experienced Canadian summers so to be 
able to stand in the middle of the soccer 
field knee high in snow was something 
I was going to have to get used to. 
Along with all our amazing excursions 
and time spent outside playing in the 
snow, there was time specifically set 
aside for ahitats, group discussions, and 
prayer. Each day brought a new person 
that shared with the youth a personal 
story of how God was working in their 
life. They also connected their story 
with a passage from the bible and we 
concluded our time together with prayer. 
Each ahitat was very eye opening to me 
but the one that caught my attention and 
really left me thinking about my life and 
future as a child of Christ was the ahitat 
that was held on New year’s Eve, led by 
zsigmond. He read from Deuteronomy 
30:15-20, which spoke about choosing 
between “life and prosperity, death and 
destruction”. yes, these words seem very 
harsh at first but there is a reason they 
are put together in the Word this way. 
This decision that we are given, shows 
others, and shows our self, what we are 
really living for. More importantly who 
we are living for. When we choose to 
live prosperously we choose to live a life 
for God. We are choosing the path that 
he has handcrafted for us individually. 
but if we choose a life of death and 
destruction, which is a life solely based 
on our own choices and following earthly 
desires, we will not live a long life (ver-
ses 17&18). Those that have accepted 

Survey finds Congress more 
Christian than the rest of America

by Eliza Collins, usA Today Jan. 3.
Lawmakers in Congress are 

overwhelmingly Christian, more even 
than the America they represent.

Nine out of 10 members the new House 
and senate (91%) sworn in Tuesday 
describe themselves as members of 
the Christian faith, according to a 
survey released by Pew research Cen-
ter Tuesday.

The percentage of Christians in 
Congress is higher than the percentage 
of Americans who identify as Christi-
an. That number has been declining in 
recent decades. between the early 1970s 
and 90s the percentage of Americans 
who identified as Christian hovered 
around 90% but by early 2000 it had 
dropped to around 80%. According to a 
spokeswoman from Pew, that percentage 
continues to decrease.

There are just two non-Christi-
an republicans serving in this year's 
Congress, New york rep. Lee zeldin 
and Tennessee Rep. David Kustoff, 
who are Jewish. That means 291 out of 
293 Congressional republicans identify 
as Christian.

There is slightly more religious 
diversity on the Democratic side of the 
aisle, though Democrats are still 80% 
Christian. Out of 242 Democrats there 
are 28 Jews, three buddhists, three Hin-
dus, two Muslims and one unitarian 
universalist.

Arizona Rep. Kyrsten Sinema is the 
only member of Congress who describes 
herself as unaffiliated. yet, the number 
of Americans who say they aren't 
affiliated with a religion is much higher 
— 23% according to Pew.

There are 10 Democrats who have 
declined to say what, if any, religion they 
identify with. All republicans shared 
what religion they identified with, Pew 
said.           (Submitted by Ethel Kish)
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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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16 BOLDOGMONDÁS

Boldogok, akik tudják, miért élnek, 
mert akkor azt is megtudják majd, ho-
gyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak 
önmagukkal, mert nem kell szüntelen 
azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, 
ahol mások közömbösek, mert örömes 
lesz az életük.

Boldogok, akik tudják, hogy mások-
nak is lehet igaza, mert békesség lesz 
körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak ön-
magukon, mert nem lesz vége szórako-
zásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböz-
tetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok 
zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy dió-
fában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, 
és mindháromban a diófát, mert nem-
csak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nem-
csak tenni, mert megcsendül a csöndjük 
és titkok tudóivá válnak. Leborulók és 
nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése 
nélkül tudnak pihenni és aludni, mert 
mosolyogva ébrednek fel és örömmel 
indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és 
meghallgatni, mert sok barátot kapnak 
ajándékba és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hí-
vására anélkül, hogy nélkülözhetetlen-
nek hinnék magukat, mert ők az öröm 
magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják 
venni a kis dolgokat és békésen a nagy 
eseményeket, mert messzire jutnak az 
életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mo-
solyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk 
napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelme-
zik mások botlásait, akkor is, ha naivnak 
tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, 
ha szavukba vágnak, ha megbántják 
őket, és szelíden szólnak, mert Jézus 
nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is 
tudnak valósítani valamit, mert élete-
sebb lesz az életük.
                              Gyökössy Endre

JEGYZET
Kerek évfordulók éve

Avagy: mert emlékezni fontos
Ritkán adatik meg, hogy egyetlen esz-

tendő leforgása alatt annyi kerek évfor-
dulót ünnepeljünk, mint az idén. Magyar 
baptista közösségünk életében olyan je-
lentős mérföldköveknél állhatunk meg, 
amelyek 20, 100 és 500 év elteltét jelzik. 
Érdemes a megállóknál megemlékezni 
a jelentőségteljes eseményekről, illetve 
azokról a személyekről, akiknek évfor-
dulóját ünnepelhetjük.

Elsőként a Magyar Baptisták Világ-
szövetségének 20 évvel ezelőtti meg-
alakulását említeném. ugyan már 1995 
augusztusában, Tahiban felvetődött a 
Világszövetség létrehozásának gondo-
lata, ám ez akkor csupán terv maradt. 
Végül 1997 májusában valósult meg a 
terv azáltal, hogy Nagyváradon a három 
magyar nyelvű szövetség vezetője kéz-
jegyével látta el a Világszövetség alapító 
okmányát. Február 5-én, a Világszövet-
ség vasárnapján hálát adhatunk akkori 
vezetőink elhatározásáért és a Magyar 
baptisták Világszövetségének megala-
kulásáért.

Másik jeles évfordulónk Kornya Mi-
hály személyéhez kötődik. Január 3-án 
volt 100 éve annak, hogy a „paraszt-
apostol” az Úrhoz költözött. Érdemes 
elgondolkodnunk azon, hogy Kornya 
munkássága több száz gyülekezetet és 
lelki munkást eredményezett. Az 1982. 
évi gyantai bemerítéstől kezdve az 1916. 
évi fugyivásárhelyi bemerítésig kb. 350 
bemerítésről tudunk. Ha egy bemerítés-
re átlag 30 embert számolunk, akkor az 
összes bemerítettek száma 10-11 ezer 
körül van.

utoljára pedig, de nem utolsó sorban, 
a reformáció elindulásának 500. év-
fordulóját ünnepelhetjük. A reformáció 
emlékévében ugyanakkor külön örömet 
jelent, hogy Debrecenben az idén kerül 
sor augusztusban a Magyar Baptisták 
4. Világtalálkozójára, ahol hálát adha-
tunk az eddigi vezetéséért és megemlé-
kezhetünk arról, hogy „Valami új szüle-
tett!” Ez lesz ugyanis a Világtalálkozó 
jelmondata.

                             Horváth Ferenc

Morzsák az év fordulóján
Alapige: 90. Zsoltár 

Halandó vagy. Születésed pillanatá-
ban elkezdődik az utad a koporsó felé. 
Legfeljebb 70-80 évet laksz a testedben, 
aztán ki költözöl belőle. Hol folytatod? 
Két opciód van: Pokol vagy mennyor-
szág. Van választási lehetőséged! 2017-
ben válaszd Jézus Krisztust. Amint az 
időszámítás, úgy az életed számítása is 
vele kezdődik. Ha vele kezdted, vele tel-
jesedik ki az életed a mennyben.

A szíved korlátolt. Nem tehetsz bele 
valamit, ha előbb nem vettél ki belő-
le valamit. Nem fér el benne minden. 
Dobd ki a kukába valót, porszívózd ki 
a szemetet, mosd le a mocskot. Csinálj 
helyet Jézusnak, és hívd be őt. Más szó-
val Térj meg! rossz az irány, és így a cél 
is rossz. szabadulj meg a bűntől, illetve 
kérd Őt, hogy segítsen ebben.

Miért tedd ezt? Mert nincs nagyobb 
szépség és boldogság az életben, mint 
Jézus Krisztus jelenlétében élni nap 
mint nap.

Az ÚJÉVbEN
Ne hanyagold el az egészségedet! A 

tested a Szentlélek temploma. Egészsé-
ges táplálkozás, elegendő pihenés, rend-
szeres szűrő vizsgálatok, mozgás... hogy 
szolgálhass Neki egészségesen.

Tölts időt a családoddal! Egy átlag 
amerikai napi két percet kommunikál a 
családtagjaival. Az internet, a facebook, 
az okos telefon kifog rajtunk. Sírj és ne-
vess együtt a családoddal. Vitázzatok 
fontos kérdésekben, és imádkozzatok 
együtt. Ne bénulj a saját virtuális vilá-
godban!

Oszd be jól a pénzed! Ne bukj a le-
értékelt, 50% árengedményes cuccokra. 
Csak halmozod a lomot, ne menj arra, 
mert csapda. Ne kövesd a divatot, mert 
nem fogod bírni pénzzel... a férjed sem 
fogja bírni. :) A 10% az Úré. A többi 90-
nel csinálj amit jónak látsz.

Fejlődj a tudásban! Az agyad akkor 
fejlődik ha használod. soha ne hagyd 
abba a tanulást, az új dolgok megisme-
rését. Ebben az évben kezdj el tanulni 
valamit. Próbáld megválasztani a lelki 
hasznosság szempontjából azt, hogy mit 
tanulsz.

Soha ne engedd, hogy más döntsön a 
jövőd felől! Ne fogadj el tanácsot olya-
noktól, akik nem oda érkeztek ahová te 
szeretnél érkezni. Ne pazarold az idődet 
arra, hogy másoknak a tetszését elnyerd. 
Ne hagyd el a gyülekezetet. Itt növeked-
hetsz az Isten megismerésében!
                                 Lukács János

THE JOY OF THE LORD
"I am so thankful that I have a joy that 

the world cannot rob me of; I have a 
treasure that the world cannot take from 
me; I have something that is not in the 
power of man or devil to deprive me of, 
and that is the joy of the Lord."

                           Dwight L. Moody
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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)

2017. február 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.

-Híveink szórványban élnek, rend-
szeresen látogattuk őket, és mindig 
nagy örömmel fogadtak. Most lelki-
pásztorunk autója teljesen felmondta 
a szolgálatot. Imádkozzunk vezetésért 
és az Úr gondviselésének újabb megta-
pasztalásáért ebben az ügyben is.

Kárpátaljai imatémák
1. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 

az elmúlt esztendőben is megóvott 
bennünket, hívő magyar embereket 
Kárpátalján, a ma is zajló kelet-ukraj-
nai fegyveres harcoktól; ennek hatását 
mi itt komolyabban nem érzékeljük. 

2. Köszönjük a Jó Atyánknak, hogy 
az elmúlt évben az ország pénzne-
mének rohamos értékvesztése, és az 
anyagi válság ellenére, ígéretéhez mél-
tóan, nem haltunk éhen, mert még ma 
is volt gondja a mindennapi kenyérről. 
Köszönjük, hogy nyitott szívű testvé-
rek közbenjárásával segítséget küld a 
helybeli gyülekezeteknek. 

3. Köszönjük Istennek, hogy az or-
szágban kialakult nehéz helyzet miatt, 
sok reményvesztett ember érzéke-
nyebb lett Isten hívó szavára, és többen 
fordulnak Istenhez. Hálásak vagyunk 
neki, hogy ebben használhat minket, 
kik itt maradtunk. 

4. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
2016 őszétől Kárpátalján elindulhatott 
a budapesti Baptista Teológiai Akadé-
mia konzultációs központja, így a Te-
ológián több mint 30 kárpátaljai diák 
tanulhat.

5. Kérjük imádkozzatok értünk, 
hogy Isten örömevangéliumát az Ő 
szentlelke által erőteljesen hirdessük, 
tapasztalva a mindennapi nehézséget, 
kezünk ne lankadjon!

                                  Nagy Csaba

Az imatémák lapzártakor érkeztek. 
A magyarországi és erdélyi imatémá-
kat a következő számban közöljük. 

építésében is így van ez - van tervező és 
építésvezető. Ez az építők boldogsága, akik 
tulajdonképpen Isten fiai. Ezek azok, akik 
élnek az "Igazmondásban, Isten erejében, 
az igazságnak jobb és bal felől való fegy-
vereivel: Dicsőség és gyalázat által, rossz 
és jó hír által, mint hitetők és igazak. Mint 
ismeretlenek, és mégis ismeretesek, mint 
meghaltak, és ím élők; mint ostorozottak, 
és meg nem ölettek; mint bánkódók, noha 
mindig örvendezők, mint szegények, de so-
kakat gazdagítok, mint semmi nélkül valók, 
és mindennel bírók." 2Kor 6,7-10.

Vajdasági imatémák 
1. Imádkozzunk gyülekezeteink lel-

ki és lélekszámbeli növekedésért
2. Hálaadás a megkezdett és terve-

zett építkezésekért, ugyanakkor kérés, 
a befejezésükért:

- Szabadka: teljesen új imaház építé-
se kezdődött meg,

- Csantavér: mosdó, ebédlő, vendég-
szobák

- Bácskossuthfalva: konyha, ebédlő
- Vojlovica épületfelújítás, óvoda in-

dítása
- Muzslya: mosdó
3. szinte minden gyülekezet ered-

ményes munkát végez a gyermekek 
között; adjon az Úr segítőket!

4. Imádkozzunk a Délvidék magyar 
népéért, fiataljainkért, hogy Isten ál-
lítsa meg az óriási elvándorlást, adjon 
az embereknek lehetőséget a helybeni 
boldoguláshoz!

6. Kérjük, hogy Isten áldja meg a 
Csantavéren induló bIbLIA MÚzE-
uMOT, a Hertelendyfalva - Vojlovica 
keresztyén óvoda elindulását!

                                   Nyúl Zoltán

Felvidéki imatémák
Hálát adunk az első szeretet és buz-

góság megújulásáért gyülekezeteink-
ben. Imádkozzunk, hogy legyen mara-
dandó és próbákat kiálló!

Hálásak vagyunk, hogy gyermeke-
ink és fiataljaink rendszeresen bekap-
csolódtak az elmúlt évben a gyüleke-
zeti szolgálatokba.

Hálásak vagyunk, hogy pünkösdkor 
ismét bemerítést tarthattunk. Ketten 
döntöttek úgy, gyermekeink közül, 
hogy hitüket és bizonyságtételüket 
megpecsételik bemerítéssel. Imádkoz-
zunk növekedésükért!

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Építeni a békét, tulajdonképpen azt je-
lent, kiépíteni a viszonyokat - ahogy erről 
olvasunk a Mt 18-ban. Tudja a bedőlt vagy 
ledőlt "falat" felépíteni, újra alkotni, hogy 
szebb és jobb legyen, mint a régi állapo-
tában. Krisztus urunk erre mondja, hogy 
akkor, mi ketten, kérhetünk Tőle bármit. 
Ez azt is jelenti, hogy lehetséges a továb-
bi építkezés, a terjeszkedés, a növekedés. 
A romokban, a rendetlenségben ez nem 
lehetséges. Sajnos megtörténik, hogy a 
másik nem akarja a helyre állítást. Vi-
szont, ha mi megtettünk mindent, akkor 

BOLDOGOK  (7)
"Boldogok a békességre igyekezők, mert 
ők az Isten fiainak mondatnak." Mt 5,9
A szerb bibliámban a békesség építői 

kifejezés van, és ennél maradok. Az épí-
tés gyönyörű munka. Vannak egyszerű, 
de vannak hatalmas és gyönyörű épületek. 
Az építés komoly tudást igényel. Tudni kell 
olvasni és megvalósítani a tervrajzot. Jó 
kapcsolatban kell lenni a tervezővel, hogy 
bármikor lehessen kérdezni, ha valami 
nem világos. A lelki-szellemi élet béke-
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megőriztük a magunk nyugalmát. Van-
nak szép élményeim, amikor mindkét fél 
akarta a békét, a helyreállást. Ez az Isten 
országában való élet szépsége. Mert: "Mi 
az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, 
hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem 
hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igaz-
ságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét." 
1Ján 4,6. Az ilyen békéltetések egyszerű-
ek és természetesek, ezek gazdagítják és 
ihletik a hitet, kitöltve azt lelkesedéssel az 
iránt, aki által a béke megtörtént, mert a 
béke az igazság gyümölcse.

Minden igazságtalanság bűn, a bűn pe-
dig békétlenséget okoz. A zenében a disz-
szonancia olyan hangzat két hang között, 
mely sürgeti, kéri a feloldozást! Az egyik 
hangnak el kell mozdulnia helyéről, vagy 
feljebb emelkednie, vagy lejjebb szállnia, 
hogy a hangzat megnyugodjon, és létre 
jöjjön a konszonancia. Ez olyan hang-
zat, melynek nincs szüksége feloldozás-
ra, mert nyugodt. A sátánt diabolosznak, 
rombolónak, szétdobálónak is nevezik. 
A sátán mindig disszonáns. Csak Krisz-
tus teremt nyugalmat és jó összhangot, ha 
megengedjük neki, hogy igazságra derítse 
életünket, mert a béke az igazság gyü-
mölcse. És itt jön a békéltetés szolgálata: 
"Mindez pedig Istentől van, aki minket 
magával megbékéltetett a Jézus Krisztus 
által, és aki nékünk adta a békéltetés szol-
gálatát."

Mivel a béke az igazság gyümölcse, az 
azt építőnek tudnia kell, hogy mi a ferde 
és mi az egyenes. A zene, mondta bach, 
csak annyi, hogy azt kell játszani, ami írva 
van, és időre, a megadott hangokat a meg-
adott ritmusban. Azután jól kell ismerni 
az eredeti dallamot, hogy felismerje és 
kijavítsa a hibás hangot. Ezért tanácsolja 
Pál ap. a fiatal Timóteusnak, hogy ezeket 
bízza kipróbált emberekre.

Az építéshez kell anyag, és nem akár-
mi és akármilyen, mert: „Minden szabad 
nékem, de nem minden használ, minden 
szabad nékem, de nem minden épít." 1Kor 
10,23. A szükséges anyag a Lélek gyü-
mölcse, mely fogyóeszköz! Az a jó, hogy 
nem vész el, mert beépül. Ez a szeretet, 
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jó-
ság, hűség. Gal 5,22

Egy nagy hársfa alatt ültünk, meséli 
egy testvér, és ebédeltünk. Egyszer csak, 
hirtelen megjelent egy egész raj darázs, és 
megtámadtak minket, és az ételt. Egyesek 
újságpapírt tekertek össze és azzal csap-
dosták őket, de azok még vadabbak lettek. 
A fiatalok beszaladtak a házba. Én vetem 
egy darab húst, és a kőkerítés egy mélye-
désébe tettem, némi vízzel. A darazsak 
gyorsan megtalálták az ételt és a helyet, 
ahol békében ehettek. Éhesek voltak, és 
ezért támadtak. Azt adtam nekik, amire 
szükségük volt. Gyakran kell áldozni va-
lamit, hogy eltávolítsuk a gonoszt. Jézus 
tanította, hogyha valaki kéri a kabátodat, 
add oda az ingedet is. Ha kényszerít egy 
mérföldre, menj kettőre. Ez Jézus "terv-
rajza” a béke építésében, s egyben a bol-
dogság receptje.

Hogy tette ezt Anna, sámuel anyja? 
Anna békétlenségben élt férje második 
felesége miatt, aki becsmérelte, bántot-
ta olyanért, amiről Anna nem tehetett. 
Annának nem volt gyermeke. Anna nem 
vitatkozik, nem igyekszik Peninát jobb 
belátásra bírni. De Anna imádkozik és a 
megoldást Istentől várja. Anna sokat sír, 
de amikor megkapja Isten válaszát, töb-
bé nem sír, hanem szorgosan készülődik 
az ígért gyermek fogadására. Háláját Is-
ten felé fogadalomban fejezi ki. Így válik 
Anna Isten munkatársává. Gyermeke so-
kak számára az igazság és béke munkáló-
ja lesz. "Irgalmasság és hűség összetalál-
koznak, igazság és békesség csókolgatják 
egymást." zsolt 85,11. A kis sámuel igen 
gonosz időben nevelkedik. Éli főpap fiai 
miatt az emberek megutálják az Úr szol-
gálatát a templomban. De az Úr igazságát 
és békesség-tervét semmi és senki nem 
akadályozhatja meg, még Éli főpap tehe-
tetlensége sem. Sámuel viszont egyre in-
kább érti az Úr szavát, és pontosan tovább 
is adja azt.

Az angyal által Isten megadja Máriá-
nak, Jézus anyának a "tervrajzot", csak 
annyit, amennyi szükséges. Nagyon nehéz 
időben, lehetetlen körülmények között, 
Mária a Krisztus béke korszak, az utolsó 
idők szolgálatába lép. Mária nem beszél. 
Nem megy a templomba bizonyságot ten-
ni. Nem megy az emberek közé, elmonda-
ni, dicsekedni, hogy ő szüli meg a világ 
Megváltóját. Mária teszi e békeépítő pro-
jekt rá eső részét. Amit az angyalok tettek 
és tesznek, azt ember nem teheti, azt sem, 
amit a Szentlélek tesz.

A béke építése a világban Isten terve 
szerint folyik. Mi is csak azt és annyit te-
hetünk, ami és amennyi ránk bízatott. Jó 
ezt tudni! Készül Isten temploma, Krisz-
tus egyházának gyönyörű épülete. Jó tud-
ni, hogy mi az én, mi a mi részünk benne. 
Ennek alapja Jézus Krisztus, és csak raj-
ta és általa építhetjük a békét: "Ha pedig 
valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, 
szénát, pozdorját épít rá erre a funda-
mentumra; Kinek kinek munkája nyilván 

lészen: mert ama nap megmutatja, mivel 
tűzben jelenik meg..." 1Kor 3,12-13.

A "béke az igazság gyümölcse lesz", 
prófétálja Ézsaiás próféta. Keserű tapasz-
talatom van, amikor vezető testvérek a 
"béke" érdekében igazságtalanságot mű-
veltek, mert féltek a rezsim embereitől, és 
nem Istentől. Ez által nagy károkat okoz-
tak a missziónak. Sok gyülekezet szinte 
kiürült, eltűnt, mert az Úr a gyertyatartó-
jukat kimozdította. Jel 2,5

Egy középkorú házaspár eldöntötte, 
hogy elválnak. A prédikátor most utoljára 
látogatta meg őket, és próbálkozott a békí-
téssel, bár a testvérnő azt mondta, hogy ne 
fáradjon, mert ő már eldöntötte. Csendben 
ültek, a lelkipásztor még reménykedett; és 
megszólalt a kapucsengő. A testvérnő ki-
ment, majd könnyes szemmel, egy nyitott 
távirattal tért vissza. Apa, zokogott most 
már, a fiunk él! Kiszabadult a fogságból, 
és jön haza! Együtt maradunk, mert nem 
jöhet a fiú szétesett családba. szaporán 
lépkedett a prédikátor hazafelé, és mondo-
gatta: Jön a fiú. Jön a fiú! "Mert egy gyer-
mek születik nékünk, fiú adatik nékünk, 
és az uralom az ő vállán lészen, és hívják 
nevét, csodálatosnak, tanácsosnak... bé-
kesség fejedelmének!" És 9,6. A mi urunk 
itt van, és jön! Maradjunk együtt, tart-
sunk össze, hogy mikor eljön, munkában 
találjon. Dolgozzunk, hogy legyen elég 
lelki és testi eledel is gyülekezeteinkben. 
Az apostol mondja, hogyha összejövünk, 
mindenki hozzon valamit. 1Kor 14,26. 
Sokan azt mondják, hogy nem érdemes 
munkálkodni a békességen. De cáfolják 
ezt mind azok, akik tették és teszik. Ezért 
nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégző-
jére. zsid 12,12-15. Nincs ettől szebb mun-
ka ezen a földön, semmi értékesebb, mint 
a béke építése az Úr házában, a hívők kö-
zösségében. Mondjuk együtt a zsoltáros-
sal, hogy örvendtem, mikor mondták ne-
kem, menjünk fel az Úrnak szent házába! 
Így vagyunk, így legyünk a béke építői, 
s ez által Isten fiai, és boldogok, ami azt 
jelenti, hogy szabadok!

                             Nagyajtai Eszter


