
Észak-Amerikai Magyar 
Baptista Szövetség

 Isten kegyelméből, ebben az évben ün-
nepeljük Szövetségünk 110 éves évfor-
dulóját. Hálaadással emlékszünk a múlt-
ban megtapasztalt áldásokra, és azért 
imádkozunk, hogy az Úr továbbra se 
vonja meg kegyelmét tőlünk. MaBaVisz 
vasárnapján, és azután is, Szövetségünk 
életét illetően a következő területeken 

várjuk a hálaadó/könyörgő imatámoga-
tást: 

1. Adjunk hálát, hogy az elmúlt évben 
zavartalanul folytak az istentiszteletek 
és lelki szolgálatok a Szövetségünkhöz 
tartozó gyülekezetekben és misszióál-
lomásokon. Szeretnénk lélekben és lét-
számban is növekedni. Imádkozzunk, 
hogy az Úr adjon lelki megújulást gyü-
lekezeteinkben, hogy Isten igéje jó ta-
lajba hullva, sok gyümölcsöt teremjen 
életünkben.

2. Adjunk hálát, hogy a torontói test-
vérek az új imaház építésének utolsó 
szakaszához értek. Reményeink szerint 
a megnyitói ünnepségre is sor kerül eb-
ben az évben a tavasz folyamán. Imád-
kozzunk, a torontói testvérekért, hogy 
az új imaház építésének befejezése után, 
még nagyobb lendülettel tudják építeni 
a lelki házat, hogy a gyülekezet tagjai 
egyenként is Isten élő templomai legye-
nek. 

3. Adjunk hálát, hogy az elmúlt évben 
Huli Sándor testvér személyében új lel-
kipásztort kapott a detroiti gyülekezet, 
és azért is, hogy a clevelandi testvérek 
lelkipásztor meghívása is folyamatban 
van. A chicagói testvérek továbbra is 
keresik az új lelkipásztort. Könyörög-
jünk ezért a gyülekezetért, hogy minél 
előbb megtalálják azt a szolgáját az Úr-
nak, aki leginkább alkalmas lesz a gyü-
lekezet pasztorálására. 

4. Adjunk hálát Istennek a gyülekeze-
tünkben lévő gyermekekért és fiatalo-
kért, akik ragaszkodnak az Úrhoz és a 
magyar gyülekezetekhez. Ebben az év-
ben 2 ifjúsági találkozót is szervezünk 
(májusban Detroit-ban, októberben 
New York-ban). Imádkozzunk, hogy a 
konferenciák Isten közelségébe segít-
sék fiataljainkat, hogy a megtéretlenek 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
A Magyar Baptisták Világszövet-
sége tagszövetségeinek életéből – 
imatémák, beszámolók
Bemerítés Alhambrában
Házasság hete február 11-18.
A Magyar Szent Korona (1978) és  
   Dr. Haraszti Sándor († 1998)

folytatás a 6. oldalon

Mi mindig találkozhatunk...
"Minden szótól, amit kimond a szánk, / 

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 
/ Minden sebtől, mely fájt és égetett, / 
Minden képtől, mely belénk mélyedett..." 
(Reményik Sándor: Mi mindig búcsú-
zunk)

Igen, elbúcsúztattuk a múlt évet, an-
nak sok kiemelkedő eseményét, talál-
kozását, élményét. Az örömtelieket, a 
fájókat, a lassan baktató napokat és az 
elsuhanó áldott pillanatokat. Azonban 
itt az új év, az új lehetőségek és a sok-
rétű közösségápolás új alkalmai. Most, 
a MABAVISZ vasárnapján (de az egész 
évben is) azt is átélhetjük, hogy mi nem 
csak búcsúzunk, hanem újra és újra ta-
lálkozhatunk. 

Találkozhatunk az Isten trónja előtt 
amikor imádkozunk. Hisz egy Urunk 
van, az ima is eggyé tesz, sőt most a kö-
zösen megfogalmazott kérések is össze-
kapcsolnak bennünket a kontinenseken 
keresztül is. 

Találkozhatunk hónapról hónapra az 
Úrvacsorában is, melyet ha veszünk, 
ugyanazt a Krisztust hirdetjük, ráadásul 
ugyanazon a szép magyar nyelven, mely 
mindannyiónkat összeköt. 

Találkozhatunk a persely előtt is, 
amikor adományainkkal nem csak saját 
közösségeinkre gondolhatunk, hanem 
ugyanattól az Úrtól kapva az indíttatást, 
áldozattal állhatunk testvéreink mellé, 
legyenek bárhol a világon. 

Találkozhatunk az internet segítsé-
gével is, amikor megnyitjuk egymás, a 
MABAVISZ tagszövetségeinek honlap-
jait, közösségi oldalait, email leveleit, 
és ismerős arcok, történetek, örömök és 
nehézségek néznek vissza ránk. 

Mi mindig találkozhatunk, mert "Kö-
zösségben van az Úr az őt félőkkel, szö-
vetségére tanítja őket." 25. Zsoltár 14.

Találkozzunk hát ebben az évben 
is, legtöbbször a legjobb helyen, az Úr 
előtt! Most a MABAVISZ vasárnapon, 
és azt követően is! 

Papp János 
MBE és MABAVISZ elnök

MABAVISZ NAP

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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English Articles - pages 8-9.
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Beszámoló a kolorádói családi
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Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2018. február
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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)

Családi hét a Ráma táborban 
2018. július 2-8.

Szövetségünk 110. éves évfordulójá-
nak apropóján, folyó év július 2-8 között 
családi táborozást szervezünk a Ráma 
táborban, amely jubileumi közgyűléssel 
(júl 7) és istentisztelettel zárul (júl 8).

A kolorádói táborozások mintájára, 
színes programot tervezünk, amelyben 
lehetőségünk lesz különböző szabad-
idős foglalkozásokra, kirándulásokra, 
illetve az Isten igéjével való táplálkozás-
ra. A kirándulások lehetséges helyszí-
nei: Canada's Wonderland (teljes nap); 
Algonquin Park, kenuzás; indián falu és 
múzeum látogatása (6-7 órás kirándu-
lás); közeli állatkert (3 órás kirándulás), 
hajótúra a Couchiching tavon.

A családi hét témáját és igéit a Józsué 
könyvéből merítjük. Amikor a napi 
program megengedi, délelőtt is lesz al-
kalom igével való foglalkozásra, ugyan-
akkor igyekszünk minden napot isten-
tisztelettel zárni. Részletes programot 
később fogunk közölni.

A jelentkezéssel kapcsolatosan a kö-
vetkező információkat közöljük:

l. A családi hét július 2-án ebéddel 
kezdődik, és vasárnap 8-án ebéddel fe-
jeződik be.

2. Azok számára, akik a teljes hétre 
eljönnek a táborozás költségei a követ-
kezőképpen oszlanak meg: felnőttek-
nek 390 CAD, 12-18 évig 275 CAD, az 
5-11 évesek számára 250 CAD, (4 éves 
korig ingyenes). Amennyiben igénylik, 
azoknak, akik a teljes hétre bejelent-
keznek, kedvezményes díjcsomagot 
kínálunk - a kedvezményt a szövet-
ségünkhöz tartozó családok/testvérek 
kaphatják. A kedvezmény azokra is ér-
vényes, akik elejétől végig ott lesznek a 
konferencián, ott étkeznek, de a szállást 
szállodában oldják meg. 

3. Akik nem egész hétre jönnek, téte-
lesen fizethetik a napi költségeket, a kö-
vetkező képen: szállás/éjszaka 30 CAD, 
reggeli 10 CAD, ebéd 13 CAD, vacsora 
12 CAD.

4. Akik a kedvezményes díjcsomagot 
veszik igénybe, de vasárnap (július 8) 
éjszakára is maradnak, kérjük, szándé-
kukat előre jelezzék, a vacsora és a szál-
lás költségeit pedig majd a tábor vezeté-
sével szíveskedjenek rendezni.

5. Minden résztvevőtől a jelentkezéskor 
50 USD vagy 50 CAD előleget kérünk.

Torontói imaházépítés. Örülünk, hogy testvéreink szépen haladnak a 
munkával.  Imádkozunk az építkezés mielőbbi, sikeres befejezéséért.

Jelentkezési ívet küldtünk minden 
gyülekezetnek. Az ezt igénylő olvasó-
inknak a szerkesztő küld kérdőívet.

Figyelem: program összeállítása és a 
szervezési feladatok miatt máris kérjük 
a jelentkezéseket; határidő: február 28. 

Szeretettel várja testvéreinket a csalá-
di hétre a tábor és a szövetség vezető-
sége.

ÉVKÖZI GYŰLÉS
Értesítjük a szövetségünk két bizott-

ságában érdekelt testvéreket, gyülekeze-
teink delegált képviselőit, hogy az idei 
Évközi Gyűlést – a közgyűlésen hozott 
döntésünk értelmében – az internet se-
gítségével, videó-konferencia formájá-
ban fogjuk lebonyolítani. A Végrehajtó 
Bizottság konferenciájára március 17-
én, a Misszó és Jótékonysági Bizottság 
konferenciájára pedig március 24-én 
kerül sor. A gyűlések délelőtt 11-kor 
kezdődnek (EST, vagyis New York-i idő 
szerint). A bekapcsolódáshoz személyes 
meghívást kap minden érintett szolgá-
lattevő. Egy-egy gyülekezet képviselői 
lehetőség szerint együtt, egy helyről 
kapcsolódjanak be a konferenciába. 
Egyenlőre az időpont rögzítését és sza-
baddá tételét kérjük testvéreinktől, vala-
mint azt, hogy imádságaikban máris vi-
gyék az Úr elé e szövetségünk életében 
igen fontos alkalmat.      

„Én ezekért könyörgök...”
Február első vasárnapja régóta MA-

BAVISZ vasárnap. A régóta persze re-
latív, hiszen ez a világméretű magyar 
baptista összefogás, szövetség még 
„csak” 20 éves. Hogyan emlékeztünk, 
gondoltunk egymásra ezen a napon, 
vagy mostanában? Hasznosnak találtuk, 
hogy a gyülekezeteinkben közösen is 
beszélhettünk távol élő testvéreinkről; 
hasznosnak, szükségesnek, hogy egy-
másért imádkozhattunk? Vajon jobban 
ismerjük-e egymást, mint 5-10 évvel 
ezelőtt? Vajon tettünk-e, akarunk-e ten-
ni valamit ezután is egymásért? Vagy 
megelégszünk annyival, hogy találkoz-
tunk tavaly a MABAVIT IV-en, Debre-
cenben? A 11-dik oldalon régóta ott áll 
a felszólítás az egymásért való könyör-
gésre. 

A tagszövetségek mostani beszámolói 
késztessenek bennünket az egymás jobb 
megismerésére, és az egymásért való 
könyörgésre! (szerk)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. február 3. oldal

hogy elhangzottak, s mint a Post-it la-
pocskák, az őket megillető helyre kerül-
nek: szívekbe és azok közé, és ha odava-
lók, akkor a szemétbe, a feledésbe…   

                                Novák József

3M – A HáZASSáGRóL
A Chicagói Magyar Baptista Gyül-

ekezetben rám váró szolgálatra készül-
ve választottam ezt a címet. A „3M” 
amerika egyik „véletlenül” legsike-
resebb vállalatára utal, de másra is… 
Sikeres, mert még éppen időben tette 
ismertté magát egy véletlen felfedezés 
kapcsán. A sok helyet elfoglaló jegy-
zettömböket kiszorították ugyan az 
azoknál sokkal praktikusabb új mütyür-
kék, mégis körbe vagyok ragasztgatva 
mindenféle színes, vonalazott és ábrás 
Post-it papírkákkal. A könyveiben hor-
dom ezeket, még a Bibliámból sem ma-
radhatnak ki, mert ahogy öregszem, és 
a prédikáció hevében, ezek az ügyes kis 
ragadós cédulácskák a segítőim.

Jól tapadnak a különböző felületeken, 
de különösen is a maguk fajta papíron. 
Akit érdekel utánanézhet, miként esett 
1968-ban Spencer Silver kutató-cso-
portjának az ölébe az a gyenge ragasz-
tó, amit nem kerestek, de a sikerük tit-
ka. Nem jó mindenre, nem használható 
akármire, de nekem olyan fontos, hogy 
ma is vettem két csomót egy leárazáson. 
A házasság értékével nem hasonlítható 
össze a ragasztós papíré, de férfi és nő 
élethosszig tartó kapcsolata is egyfaj-
ta „tapadás,” a kohéziós erő a két nem 
összetartozásában a legerősebb, és a há-
zasság sem akármire való.

Ma már Magyarországon és Romá-
niában is tartanak Házasok hetét, és 
a hívő közösség szolgálatára képzett 
szakemberek segítségével élhet bárki. 
Sokáig tabu témákról ma már szívesen 
prédikálnak egyes igehirdetők, és aki 
szeret olvasni, a házasságát is veszélybe 
sodorhatja a bőséges kínálat. Mindenfé-
lét mondanak már róla, de én nem ezeket 
kívánom részletezni.

Az első „M”-el arra a kérdésre sze-
retnék válaszolni, hogy miért szüksé-
ges a házasság kérdéseivel foglalkozni 
a gyülekezetnek is? Az utóbbi évek fel-
mérései szerint, nagyon gyorsan válto-
zik (és nem-biblikus irányban) a hívők 
véleménye és gyakorlata a szexualitás-
ról és következésképpen a házassággal 
kapcsolatban is. A sok beszéd ellenére 
történik mindez. A 3M cég a számítás-
technikában ránk köszöntő véglegesnek 
tűnő változások előestéjén dobta piac-
ra a ma is hasznos tapadó papírt. Nem 
tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de nem ki-
zárt, hogy utolsó lehetőség a házasság 
intézményét társadalmi szinten átíró 
folyamatok lelassítására az, amin a szo-
ciológusok – szokásuktól eltérő módon 
– csodálkoznak. Kiderült, hogy a házas-
ság intézményében kodifikált kapcsolat 
„szentségét” még azok is fontosnak tart-
ják és védik, akik magáról a házasságról 
már régen mást vallanak, és azt más-
képpen gyakorolják, mint ahogyan azt 
évszázadokon át tettük. Civilizációnkat 

a szakadék felé nyomva tartanak fontos-
nak valamit, ami a házassági kapcsolat 
lényege: két ember egymáshoz való hű-
sége. Vagyis, az első „M”, a miért mel-
lett a misszió kérdését is érintheti. Mi 
van e mögött? 

A misszió nem szólhat olyasmiről, 
ami közvetlenül is nem érinti azokat, 
akiknek szolgálunk, akik között hívők-
ként élünk. A Jézushoz-tapadás elsődle-
ges fontosságát nem kisebbíti az, ha az 
Isten által teremtett rendben fellelhető 
más összetartozó dolgokról is együtt 
gondolkodunk embertársainkkal. 

Úgy emlékszem, hogy az első, New 
Yorkban rendezett Ifjúsági találkozón 
(vagy 100 éve :) , a hosszú prédikációk 
közé bespékeltük azt a lehetőséget is, 
hogy a résztvevők kérdéseket tehessenek 
fel. Kedvelem ma is az ilyen alkalmakat, 
de amikor észrevettem, hogy két egy-
más mellett ülő siheder buzgón fondor-
kodik a leégetésünkön, sejtettem, hogy 
ebből nehéz lesz kimenekülni. (Hadd ne 
áruljam el, hogy orvosok lettek, boldog 
férjek és apák.) Azzal a kérdéssel ruk-
koltak elő, amit papíron küldtek „fel”, 
majd a pad alá bújtak, hogy bűn-e az ön-
kielégítés? Mivel akkor még én voltam 
a legfiatalabb a lelkipásztorok között, a 
bölcs kollégák nekem adtak szót. Biztos, 
hogy nem mondtam semmi emlékezete-
set. Itt tartottunk 30 éve. Fiataljaink ma 
már sokkal többet tudnak a szexualitás-
ról, mint az abban hivatalból járatosabb 
felnőttek, és ezért a „miért?”-ek között 
arról is elgondolkozhatunk, hogy miért 
nem szabad bizonyos, az új generáció 
szerint nevetséges dolgokkal elterelni a 
lényegről a figyelmet.

A második „M” arról szól, hogy hát 
akkor mit mondjunk? A Bibliában adott 
útmutatás hasznossága bizonyított. Ar-
ról is tanít a történelem, hogy az alap-
igazságok korfüggő követése minden 
generáció felelőssége, vagyis a változá-
sok felett is van Urunk.

A „miként” – tudom – archaikus és 
ezért erőltetettnek tűnik, de a „hogyan” 
prózaiságából csak ennyire futja nekem, 
a 3M-et meg, mint Gyöngyömet sem 
vagyok hajlandó feladni. Melyek azok 
a helyzetek, adottak és keresendők, és 
mi a leghasznosabb módja annak, hogy 
a házassággal kapcsolatos biblikus meg-
győződésünkről mások javára is színt 
valljunk? 

Ennyiből is kiderül, remélem, hogy a 
„3M – a házasságról” szolgálat-sorozat 
előkészítésénél a biblikusságra és a gya-
korlatiasságra törekedtem, mindig em-
lékeztetve magamat arra, hogy a testvé-
reimet is ellepő információ dömpingben 
vannak más „biblikusságra” törekvő 
szolgálók is, akik sajnos, figyelmen kí-
vül hagyják a kort, helyzeteket és kihí-
vásokat, amiben történetesen élünk.

Mire megjelenik ez a cikk az EH-ben, 
utána leszünk a hétvégének, és remélem, 

Közel két évtizede Angliából indult 
el ez a kezdeményezés, amely Valentin-
nap környékén minden évben egy hétig 
a házasság és a család fontosságára 
kívánja irányítani a figyelmet. A házas-
ság hetét – amelyhez hazai és nemzet-
közi szinten is számos ismert közéleti 
személyiség csatlakozott kifejezve el-
köteleződését a házasság, a család ügye 
iránt – mára 4 kontinens 21 országában 
ünneplik. Magyarországon az orszá-
gos eseménysorozatot 2008 óta rende-
zik meg a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű összefogásával, 
számtalan nagyváros, település, közös-
ség részvételével. Immár hagyomány, 
hogy a rendezvénynek mindig van egy 
ismert házaspár arca is. A házasság 
hete idei arcai: Zámbori Soma és fele-
sége, dr. Fazekas Rita.

„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 kutatá-
sok eredményeivel, bibliai és erkölcsi 
érvekkel támasztja alá a házasság örök-
kévaló értékét. Bátorít minden olyan 
helyi kezdeményezést, amely hidat épít 
az adott közösség környezetében élő há-
zaspárok és családok felé, amely segíti 
életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél 
a házasság mindennapi valóságáról, 
örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik 
bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a 
házasokat és házasulandókat, valamint 
a teljes helyreállás reményét ébren tar-
tani azokban, akiknek a kapcsolata vál-
ságban van, illetve valamilyen ok miatt 
megszakadt.”

 Házasság Hete Szervezőbizottsága



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 2018. február

HIGGYÜNK ISTEN 
EREDMÉNYES  

BEAVATKOZáSáBAN!
Számtalanszor megtapasztaltam már, 

hogy csupán a Mindenható kegyelmes 
Isten közbelépése miatt menekedtem ki 
a legkülönbözőbb veszélyekből, és vált 
áldássá, hit erősítővé, sikerré az általam 
kevésbé kedvelt kihívás vagy próba. 
Már születésem előtt életveszélyben fo-
rogtam. Persze, én erről akkor még sem-
mit sem tudtam. Ikrek voltunk. Kis test-
vérkém meghalt még születésünk előtt. 
Terhessége alatt édesanyánk legurult 
egy falusi tornác lépcsőjén. Ez lehetett 
az oka.  Így egyikünk élve, másikunk 
halva született. Nem tettem semmit an-
nak érdekében, hogy életben maradjak.

Olykor előfordult később, hogy túl-
ságosan magabiztos voltam. Túlzottan 
alapoztam befolyásos ismerőseimre, ké-
pességeimre, koromra, módszereimre, 
tapasztalataimra, tudásomra stb. Nem 
láttam égetően szükségesnek kitartóan 
kérni Isten beavatkozását, támogatá-
sát. Meg is lett az eredménye! Amikor 
előnyömre, fölényemre, jobb esélyemre 
néztem, az Úr megalázott. Kudarcél-
ményem volt. Ez történt a romániai 
gépjátművezetői engedély megszerzé-
sekor is. Csak második nekifutásra si-
került. Így többre értékeltem édesapám 
képességeit az említett területen. 

Máskor megtörtént, hogy amikor Is-
ten megbízott kisebb vagy nagyobb fel-
adattal, szolgálattal, annyira alkalmat-
lannak, elégtelennek, kicsinek láttam 
magam arra, hogy közel álltam az el-
utasításához. Ilyenkor mindig felmerült 
bennem a kérdés: mekkora és milyen a 
hitem Isten segítségében? Különösen 
akkor történt ilyesmi, amikor egészen 
újszerű megbízást, kihívást kaptam a 
lelki munkamezőn, vagy azok kiszéle-
sedtek. Vagy akkor is, amikor hosszasan 
kellett várnom a remélt eredményekre. 
Amikor igyekeztem minden tőlem telhe-
tőt megtenni a legjobb meggyőződésem 
szerint, és mégsem alakultak a dolgok 
elvárásaimnak megfelelőn. Amikor nem 
értékeltem az Úr csendes és fokozatos 
munkáját. Ekkor számba vettem a kü-
lönféle forrásaimat, készleteimet, kilá-
tásaimat. Bárhogy osztottam, szoroztam 
azokat, túlságosan kevésnek találtam. 
Feltétlen szükségem volt Isten állandó 
jelenlétére, ismétlődő beavatkozásaira, 
hogy el ne süllyedjek a csüggedés bűzös 
mocsarában.

Tehát, amiről most írok, az engem 
is elevenen érint. Számomra idősze-
rű. Annyira, hogy nemrég vásároltam 
egy olyan angol Bibliát, amit az Isten-
be vetett élő hit erősítési szándékától 

vezérelve láttak el bátorító oldaljegy-
zetekkel, egyes szám első személyben 
megfogalmazott hasznos hitnyilatkoza-
tokkal. A továbbiakban néhány idevágó 
igei üzenetet foglalok össze.

A szerető Isten azért enged meg nehéz 
eseményeket, időszakokat, mert meg 
akarja dicsőíteni és ismertetni magát 
velünk. Ézs 43,10; Lk 8,25; Jn 11,15. 
Hasonlóképen gyermeki hitben, eleven 
imádkozásban és cselekvő szeretetben 
akar előbbre juttatni minket. Mt 8,5-
10; Mk 9,24; 11,24; Lk 1,45; Jn 14,1; Jak 
5,15; 1Jn 3,23. Bűneinket, megalapozat-
lan és téves értelmezéseinket, gondola-
tainkat leleplezi, hogy azoktól megsz-
abadítson bennünket. Ézs 53,4; 57,20; 
Mt 13,58; 17,19-20; Jn 16,7-11; ApCsel 
1,6-8. Ugyanakkor beváltja előrejelzése-
it, amik az utolsó idők jellemző ténye-
zőiről szólnak. Ezeknek is meg kell len-
niük. Mt 24,6-14; Lk 18,7-8; 2Tim 3,1-5. 
Olykor a lelki egyensúlyvesztésünket, 
elbizakodásunkat akarja megelőzni a 
hosszas nehézségek által. Tehát szüksé-
günk van azokra, akárcsak a daruknak 
az ellensúlyokra, a vitorlás hajóknak a 
tőkesúlyra. 2Kor 4,6-9.15-18; 12,6-10.

Az isteni beavatkozások sikerébe ve-
tett hitünk gyengülésének kivédéséért 
válogassunk bölcsen a minket elérő in-
formáció zuhatagok között! Veszélyes 
válogatás nélkül, kész tényként fogadni 
a leterhelő, rossz híreket. Keressük sok-
kal inkább készségesen a hiteles forrá-
sokból származó jóhíreket, és higgyük 
is el azokat!  Mk 1,15; 5,36.  

Istentől őszintén kérhetjük hitünk 
növelését! A ránk bízott feladatokkal 
arányosan, a minket érő nehézségek 
mértékében fogja azt tenni a megfelelő 
időben! Lk 17,5; Jn 20,28-29; ApCsel 
11,24; 1Kor 2,5; 2Thessz 1,3. Az aláza-
tos és széleskörű bibliaismeret, az átte-
kinthető, szoros testvéri közösség hitépí-
tő, hiterősítő! Róm 1,12; 10,14-17; Zsid 
13,7. Emlékezzünk rendszeresen imam-
eghallgattatásainkra, gyógyulásainkra, 
szabadulásainkra, és mondjuk el azokat 
másoknak. Örömünk meg fog újulni! 
Zsolt 103,1-5. 

Nem spórolhatjuk meg a hit nemes 
és szép harcát! A lelki élet, a munkánk 
végzése, a szeretet megélése: betelje-
sülést hozó harc is! Olykor átmenetileg 
belefáradunk. Akkor énekelhetjük „Adj 
új erőt, Urunk, ó nyújtsd ki szent kezed, 
igéddel ébressz holtakat, szívünkbe 
gyújts tüzet! Adj új erőt, adj új kegy-
elmi fényt, Tiéd legyen a tisztelet, s az 
áldás a miénk!” (HH 475) A következő 
igeversek is segíthetnek: 1Tim 1,18-19; 
6,12; Tit 2,11-13; Zsid 10,38-39; 12,2-3; 
Jak 1,3; 1Pt 4,19; 1Jn 5,4-5.

Istené a végső és teljes diadal! Ered-
ményes, hajszálpontos beavatkozása 

nem fog elmaradni sem most, sem ké-
sőbb. Ennek kimagasló része Krisztus 
visszatérése, az örök és teljes üdvösség 
örömteli megtapasztalása. 1Pt 1,3-7; Jel 
19,6-16; 21,1-5.

Addig is életünknek az ad reményt, 
hogy Isten megváltott, szeretett gyerme-
kei, képviselői és munkatársai vagyunk, 
akikről nem feledkezik meg, akiket nem 
hagy el. Segítőnk összehasonlíthatatla-
nul hatalmasabb szükségeinknél! 1Kor 
10,13.

                  Vass Gergely, Kelowna

„Megváltóm szól nekem:  
Gyermek, kicsiny erőd?”

Megváltóm szól nekem:
Gyermek kicsiny erőd?
Nyugtot találsz bennem,
Leszek a segítőd.
Refr:
Jézus nyugtot ád,
Szíve megbocsát;
Bűntől szennyes lelkemnek
Vére ad tisztulást.

Szent véred, Jézusom,
Lemossa a bűnömet,
Erőd csodás nagyon,
Meglágyít  kőszívet.
Refr: Jézus nyugtot ád…

Nincs benne semmi jó,
Kegyedre érdemes,
Te vagy az Üdvadó,
Ki Istenhez vezetsz.
Refr: Jézus nyugtot ád…

Ha eljő végnapom,
Hogy most itt a halál,
Bátran elmondhatom:
Jézus mellettem áll!
Refr: Jézus nyugtot ád…

1886 szilveszterén néhány misszio-
nárius utcai szolgálatot rendezett, hogy 
azután meghívhassák a járókelőket egy 
közeli imaházba, az esti istentisztelet-
re. Elénekelték John Grape új énekét: 
“Megváltóm szól nekem”. A csoport 
egyik tagja egy rövid beszédet tartott, 
és már sietett is el, az imaház felé. Ha-
marosan azt hallotta, hogy valaki sza-
lad utána. Egy fiatal nő utolérte, és ezt 
mondta neki: “Hallottam, amit az előbb 
itt az utcán elmondott. Gondolja, hogy 
Jézus még egy ilyen bűnöst is meg tudna 
menteni, mint én?"

A testvér erre azt válaszolta, hogy 
ehhez semmi kétség sem fér, ha tényleg 
szeretné, hogy Krisztus megváltsa őt. A 
lány erre elmondta, hogy szolgálóként 
dolgozott, de aznap reggel összeveszett 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. február 5. oldal

Arra is gondoltam, milyen jó, hogy 
engedett azoknak a hatásoknak, pél-
dáknak és tanításnak, amik a baptista 
kegyesség irányába terelgették már a 
születése óta. A közvetlen család bölcs 
szeretete és mély hite szabadságot adott 
neki így arra, hogy a felnőttkorhoz kö-
zeledve megtanuljon „repülni.” Ez a 
hitélettel kapcsolatban azt jelenti, hogy 
már saját harcaiban, személyesen megélt 
kihívások és kísértések tüzében kellett 
szembenéznie önmagával, és mély meg-
tapasztalásokra tett szert a Megváltó Úr 
Jézus szeretetéről, megmentő kegyelmé-
ről is. Vezérigéje lett, amit a vízben mel-
lette állva is idéztem: „Én azt mondom 
nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, 
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik 
nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki 
keres, talál; és aki zörget, annak meg-

nyittatik” (Luk 11,9-10). Egyetemi ta-
nulmányainak a végéhez közeledve, a 
következő életdöntésekre készülve, ezt a 
tanácsot kapni és követni, Jézussal ilyen 
kapcsolatban lenni – bizony nagy áldás 
és öröm.

Öröme ez elsősorban a hívőnek, aki 
tudja, hogy kitől függ igazán, és hogy 
milyen készséggel válaszol az Úr gyer-
mekeinek az igyekezeteire, de nagy 
öröm a szülőknek, a testvérnek és az 
egész családnak. Szeretett nagyszüle-
ik közül kettőtől is el kellett búcsúzni-
uk Zsigmonddal (a perecsenyi Bákai 
házaspár), viszont a Balla nagyszülők 
“Magdi mama” fájdalmait is megrep-
tették, hogy unokájuk bemerítkezésének 
a tanúi legyenek. Ők Magyarországon 
élnek, és a Pestszenterzsébeti Baptista 
Gyülekezet tagjai. Itt volt a nagybátyjuk, 
Attila is Pestről; és amikor ez a család 
ünnepel, amikor a baptista családok ün-
nepelnek, másokra is gondolnak…

az úrnőjével, és elszökött tőle. Ahogy 
most a sötét utcákat rótta, és azon gon-
dolkozott, hol fogja tölteni az éjszakát, 
meghallotta ezt a szép éneket, így kö-
zelebb ment, és figyelmesen hallgatta 
egyik verset a másik után. Úgy érezte, 
hogy ez az ének valahogy neki szól. Vé-
gighallgatta az  igehirdetést is, és úgy 
érezte, hogy pontosan azt hallja, amire 
szomorú lelkének most szüksége van. 
Isten Szentlelke megmutatta neki, hogy 
mennyire szegény bűnös és nyomorult 
ember, és arra indította, hogy feltegye a 
kérdést: “Mit tegyek?”

Amikor ez a testvér végighallgatta a 
lány történetét, visszavitte őt, és rábíz-
ta a lelkigondozó testvérnőkre. Ez a fi-
atal, elveszett nő, aznap este megtalál-
ta Krisztust! Új munkát kerestek neki 
egy lelkipásztor családjánál. De rövid 
időn belül megbetegedett, és kórházba 
kellett vinni. állapota rohamosan rom-
lott, és nyilvánvaló volt, hogy már nem 
soká lesz a földön. Egyik nap az a fér-
fitestvér, aki szilveszter estén találko-
zott vele, meglátogatta őt a kórházban. 
Idézett neki néhány bibliaverset, azután 
elénekelte a lánynak a kedves énekét: 
„Megváltóm szól nekem: Gyermek, ki-
csiny erőd...”

A lányt egészen lenyűgözte az a gon-
dolat, hogy nemsokára a mennyei di-
csőségben lesz. Két órán belül elhagyta 
ezt a földet, hogy hazatérjen Urához és 
Megváltójához.

                         Ira D. Sankey,  
My Life and the Story of the Gospel 
Hymns, Harper and Brothers, 1906.

Egybeesett ez a fontos alkalom a há-
laadásnapi istentiszteletünkkel (2017. 
november 26). Az istentisztelet első fe-
lében került sor bemerítésre, amit a lel-
kipásztor angolul vezetett be, a hitvalló 
bemerítkezés bibliai jelentőségéről és 

gyakorlatáról szólva. Dávid bizonyság-
tételét örömmel és könnyes szemmel 
hallgattuk, amit az alámerítése követett. 
Miután köszöntöttük (a nagyapjától és 
a gyülekezettől Bibliákat kapott), jelen-
lévő ifjú testvérei és barátai, az öccse 
Zsigmond és Szin Joshua adtak hangot 
az örömüknek. Sokat, lelkesen éne-
keltünk. Az alkalmi igehirdetés címe 
„Hála, hit és engedelmesség” volt a 147. 
Zsoltár alapján. Novák testvér ezeknek 
az összetartozásáról szólt, amint egy-
mást folyamatosan erősítik is. Aznapi 
adakozásunkkal a lelkipásztori lakást 
építő Szilágysomlyói Magyar Baptista 
Gyülekezet támogatására gyűjtöttük, 
amint erre felkészültünk szövetségünk 
gyülekezeteivel együtt.

Az istentisztelet utáni rendszeres sze-
retetvendégség elmaradt, de nem ma-
radt el a szeretet, sem a finom ebéd. A 
baptista közösség az Ige asztalánál ala-
kul ki és erősödik meg, de a testvériség 
másokat befogadó ünneplése úgy teljes, 
ha anyagi javainkból is készek vagyunk 
egymást szolgálni. Ezt tette ismét a Bal-
la család (Zsigmond és Éva testvérek) 
olyan készséggel és örömmel, ahogy 
csak az Úr népe körében lehetséges. 

Hálás dolog arra emlékezni és arról 
hírt adni, ami az Úrnak hálás életek-
ben, így a gyülekezeti közösségeinkben 
történik. Az amerikai magyar baptista 
misszió - a történelmi fordulatoknak 
köszönhetően - mindig szárnybontogató 
misszió lesz. Hitvalló próbálkozás azzal, 
ami egy-egy háborítatlan pillanatra itt, 
de az üdvös örökéletben mindig a meg-
váltottak rendelkezésére áll – Jézusban.
                                                     (NJ)

HáLA, HIT, ENGEDELMESSÉG 
BEMERÍTÉSI  ISTENTISZTELET 

ALHAMBRáBAN

Újból hallva a bizonyságtételét - most 
már gyülekezetünk testvériségével és 
a bemerítkezésére eljött vendégekkel 
együtt – arra gondoltam, hogy milyen 
keveset tudunk szeretteinkről, a köz-
tünk felnövekvő fiatalokról is. Balla 
Dávid sosem volt nagybeszédű. Fia-
talemberként is szótartó. Figyelmes és 
barátságos, de őt ritkán látni a beszél-
getések középpontjában. Amikor még 
figyeltem a FB beírásait, tudni lehetett, 
hogy éppen mi foglalkoztatja, grafika, 
kocsik, vagy a zene, de csak egy esetre 
emlékszem, amikor a különböző zenei 
stílusokról vitatkozók közé illesztette a 
maga kétfilléresét, megjegyezve, hogy 
megérti, sőt ő leginkább abban az – ál-
talam nem is ismert - zenei irányzatban 
találja otthon magát, amit a többiek kri-
tizáltak.

A Balla család - ifj. Zsigmond, Éva és 
Zsigmond - szülők és Dávid.
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kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2018. február

alkalmon ének és zenecsoporttal. Há-
lásak vagyunk Urunknak azért, mert 
gondviselése folytán rendelt olyan sze-
mélyeket, akik felkészítették az Erdélyi 
Magyar Baptisták összevont énekkarát 
és fúvós zenekarát. 

Imakérés:
- Imádkozzunk a március 24-én tar-

tandó RMBGYSZ Munkakongresszu-
sáért, amely az idén Nagybányán kerül 
megszervezésre.

- Az erdélyi magyar baptista gyüleke-
zetekben folyó missziók kibontakozásá-
ért és a gyülekezetek békességéért.

- Egész Erdélyt átölelő lelki ébredé-
sért.

MAGYARORSZáG
Hálásak vagyunk a kiteljesedő társa-

dalmi szolgálati lehetőségekért, új kap-
csolatainkért.

Szociális és oktatási intézményeink-
ben egyre több lelkipásztor és gyüleke-
zeti munkás szolgál. Az elmúlt években 
elindult iskolalelkészi szolgálatunk to-
vább bővült, valamint stabilan műkö-
dik a lelkészgyakornoki programunk. 
Hivatalosan is megalakult a Baptista 
Börtönmissziós szolgálat. A Lelkészto-
vábbképző Intézet és a Baptista Diako-
nissza Szolgálat megkezdte működését. 
A teológiánk angol nyelvű nemzetközi 
képzési program kidolgozását kezdte el, 
így a közép - kelet európai térségben kí-
nálunk fel MA képzést. 

ERDÉLY
Hálaadás:
- Hálásak vagyunk Istennek a 2017-

ben tapasztalt áldásokért a különböző 
események révén: gyermek és ifjúsági 
táborozások, ifjúsági konferenciák, a 
nőtestvérek missziókerületre lebontott 
kezdeményezései, szolgálattevőknek 
rendezett konferenciák, a missziós le-
hetőségéért magyar és roma emberek 
között.

- Hálásak vagyunk Istennek azért, 
hogy mi is részt vehettünk a MABAVIT 

Budapesten a Benczúr utcában egy 
új épülettel lettünk gazdagabbak, ami 
missziós, szociális és oktatási célokat 
szolgál. Ennek az épületnek a felújítása 
és használata a következő két évben va-
lósul meg.

Megemlékeztünk a Szent Korona ha-
zahozatalának 40. évfordulójáról, amit 
baptista lelkipásztorok és vezetők köz-
benjárása által valósult meg.

Nagy kihívást jelent nekünk, hogy a 
gazdaságilag elmaradott kis települé-
sekről elköltöznek az emberek és így 
a korábban 50-100 fős gyülekezetek el-
sorvadnak. A cigány missziónk viszont 
kiteljesedőben van.

Isten áldja meg a Kornya gyüleke-
zet plántáló programunkat, aminek a 
segítségével 2014 – 2034 között 100 új 
gyülekezetet szeretnénk alapítani!

Vágyunk arra, hogy a sok elvetett 
mag kinőjön. Várjuk és kérjük Istentől 
a szellemi áttörést a nagyobb mértékű 
megtérési hullámot.

megtérjenek, illetve, újabb elhatározá-
sok szülessenek azok szívében, akik 
már elindultak az Úr útján. 

5. Adjunk hálát, hogy a 110 éves ju-
bileum apropóján családi táborozást 
szervezhetünk a Ráma táborban július 
2-8 között. Szeretnénk, ha az együtt töl-
tött idő, közösségi kapcsolataink meg-
erősödését, gyülekezeteinkben lelki 
megújulást segítene elő. Imádkozzunk, 
hogy hitelődeinkhez méltóan, hűséggel 
és buzgósággal tudjuk tovább vinni az 
Evangélium zászlaját itt az új hazában, 
hogy szolgálatunk nyomán magyar hon-
fitársaink közül sokan megtalálják az 
üdvösségre vezető utat. 

MABAVISZ NAP   
folytatás az 1. oldalról

KáRPáTALJA
A kárpátaljai misszióért  

a magyar emberek között! 
Gyülekezeteink: 
Beregszász, Bene, Beregújfalu, Gát, 

Gút, Nagybégány, Kisdobrony, Ungvár, 
Rafajnaujfalú, Zápszony, Kígyós. 

Imádkozzatok a jelenleg Kárpátalján 
munkálkodó misszionáriusokért: Kele-
men Szabolcs és Krisztina (Kisdobrony),  
Nagy-Kasza Dániel és Ilona (Zápszony), 
Halász Attila és Lídia (Kígyós).



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. február 7. oldal

anyák forgatják a bibliát, imádkoznak és 
egymással szoros kapcsolatban élve élik 
meg Isten megtapasztalását. 

Ugyanakkor szükségünk van imákra 
is, hisz rengeteg munka vár még ránk. 
Imatémáink közé tartozik, hogy Duna-
szerdahelyen és Rimaszombaton tovább 
érjen a munka, s a befektetett erő és 
odaszánás új megtérőkkel gyümölcsöz-
zön, valamit, hogy kialakuljanak erős 
alapra állított gyülekezetetek. Gyüle-
kezetünkhöz több kisebb állomás is tar-
tozik. Ugyanígy kérjük az imákat ezen 
településeken végzett munkáinkért: 
Szentpéter, Negyed, Perbete, Kisújfalu, 
Párkány és Komárom. 

Végül nem akarunk megfeledkezni a 
plántáló lelkipásztorokról, Dóczé Bá-

lintról és Pálkovács Istvánról, valamint 
velük együtt szolgáló családjukról. Kér-
jük Istenünket, hogy ereje és áldása kí-
sérje őket, hogy fáradhatatlanul végez-
hessék az elkezdett munkát.

DÉLVIDÉK
Imatémáink: 
Lelki és létszámbeli növekedés, a 

nagyméretű gazdasági kivándorlás elle-
nére is.

Következő generációból szolgáló fia-
tal testvérekért. 

Építkezésekért: Szabadkán az imaház 
megnyitás előtti utolsó építési fázisban 
van, Csantavéren szeretnénk befejezni a 
tetőteret, Bácskossuthfalván pedig a tá-
bori konyhát. Mindhárom helyen erő fe-
letti kihívás ez már, minden értelemben.

 Bibliamúzeumért Csantavéren. Az 
emberek figyelmét felhívni a Bibliára, 
mint Isten szavára.

A megfáradt szolgálókért, lelki erőért
Új kapcsolatokért, az evangélium el-

viteléért új településekre.

Hálásak vagyunk:
a rendszeres anyaországi szolgáló-

kért; a hűséges helybeli segítőkért.

A tagszövetségek vezetői által bekül-
dött beszámolóit Durkó István,  

a MABAVISZ titkára állította össze. 

MAGVETŐK
Mabavisz vasárnapra

Lelkem háladalba kezd e napon, 
Azoknak kedves emlékét áldom,
Akik hegyeken és völgyeken át,
Vállukon vitték a Szent Bibliát.
Lábukat feltörte az út széle,
Szúrta őket a mezők tövise,
Gyakran léptek kés - éles kövekre.

De ők mentek, magukat nem szánva,
Húzta őket a nehéz tarisznya. 
Gyakran meg is sebezte a válluk,
- Ó, és milyen áldott volt a lábuk,- 
Egyik faluból, a másikba mentek, 
Már messziről felismerték őket, 
Csenget a hangjuk: - Bibliát  
      vegyenek!

S bár sok mag hullott az út szélére, 
Tövisek közé, a durva kőre,
De az, amelyik jó földet talált,
Az elvetett magnak sokszorosát
Hozta, s a világ, életük nyomán, 
Örült, egy új hajnal hasadásán,
Lelki halottak feltámadásán.

Egy más nemzedék fiai vagyunk.
Tövises úton nem tapos lábunk,
Bibliával megrakva a polcok,
Otthonról bejárjuk a világot.
Súlyos tarisznya nem sebzi vállunk,
Gombnyomásra a felebarátunk,
A vetésben mégis elfáradunk.

A szívek kitaposva, mint az út, 
Mint szúró tövis, az indulatuk. 
Mint mikor kőről lepattan a mag,
A szív kemény, érintetlen marad. 
Ezernyi hamis mag, más könyvekben,
Még annál is több az interneten, 
A halált hordozzák génjeikben.

Egyetlen reményünk a drága mag.
Isten szava akkor is megmarad, 
Ha e világ elmúlik, oda lesz,
Az Ige kriptákat is megrepeszt. 
E magban ott az élet ereje,
Minden akadályt legyőz az Ige,
Nincsen, aki hatalmát megtörje.

Csak vessük a magot, ha sírva is,
Bízva, hogy egyszer még  
    gyümölcsözik. 
Mint elődeink Istenben higgyünk,
Korunk hűseges magvetői legyünk.
S Az, ki a szolgálatra elhívott, 
Majd termékennyé teszi a magot,
Megjutalmaz minden fáradságot. 
Luk 8: 4-15
                            Gergely István

Kérünk, imádkozzatok a magyar csa-
ládokért, a Kelet Ukrajnában zajló há-
ború és a nagymértékű korrupció miatt, 
a lakosság nagyon elszegényedik, sokan 
más országokban próbálnak szerencsét, 
emiatt családok esnek szét!

Imádkozzatok a gyülekezeteinkben 
működő gyermek misszióért, napközis 
program, gyerek étkeztetésért (szeretet 
konyha), szociálisan hátrányos helyzetű-
ekért, akik között szolgálunk!

Az utóbbi időben egyre nagyobb 
mértékben érzékeljük a magyar elle-
nes megnyilvánulást, Beregszászban is, 
(nyelvtörvény, ami korlátozza a magyar 
nyelv oktatását). És a jelenlegi politikai 
állás szerint a közeljövőben ez fokozód-
ni látszik!

FELVIdÉK
Gyülekezeteinkben hálás szívvel lát-

juk Isten munkálkodását. A gyülekezet-
ben nagyon szeretetteljes és összetartó 
közösségben élünk. Melegség hatja át 
nem csak megújult imaházunk falait, de 
a tagokat is, így erősen állunk egymás 
mellett. 

Hálásak vagyunk továbbá fiataljain-
kért, akik nem csak a gyülekezetbe tar-
tozó fiatalokkal tartanak építő és egy-
mást erősítő alkalmakat, de egy olyan 
községben is rendszeres ifiket tartanak, 
ahol már kihalt a gyülekezet. Ide több 
felekezetből is járnak fiatal férfiak, akik 
mind az Úr akaratát keresik. 

Ezeken kívül még hálásak vagyunk 
imádkozó édesanyáink rendszeres kö-
zösségéért. Itt fiatal és középkorú édes-
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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 2018. február

Akik 
ElmEntEk

Drága férjem!
Ha rád gondolok szeretettel, utána sze-

relemmel, a Ráma Tábor az első emlék a 
szívemben – mert itt láttuk egymást elő-
ször.

Akkor mint a homokozó gyerekek még 
az időt is elfelejtettük, ha együtt voltunk.

Amikor jött a tél, megláttuk a tábort, ak-
kor már az első gyerekünkkel.

Emlékszel, hogy olyan gyönyörű volt a 
tábor télen, de olyan nagy volt a hó, hogy 
a kerítést is eltakarta, de hála az Úrnak, a 
vesém nem fázott meg.

Biztos emlékszel arra is, hogy a nagy 
hóban csak úgy tudtam menni, ha a keze-
det fogtam.

Levelem befejezve, kérem az Urat, hogy 
továbbra is így lehessen, akármi jön az 
életünkben: kéz a kézben, az Ő kegyelmé-
ből, míg az Úr előtt egykor megállhatunk. 
  Sok szeretettel, szerető feleséged: Anna

Készült 2014 augusztusában a  
Táborban rendezett házas-héten.

Drága feleségem emlékére 
(2018. január 6.)

Bolyongok a tábor mezején, ahol egykor 
veled sétáltam én. Szomorúan kérdem, 
hogy mért szeretlek, miért kereslek ott hi-
ába én? 

Drága arcoddal mosolyogsz felém, 
mégis oly bánatosan kérdem, hogy lát-
lak-e még, várlak-e még a Táborban egy-
szer én. 

Hiába vágyom felejteni én, visszatér 
újra a régi szép emlék. Szívemben ég a 
vágy, és egyre téged vár. Álmomban visz-
szatér a régi nyár a Táborban, a régi nyár, 
a régi nyár.

Bolyongok a Tábor mezején, ahol egy-
szer csendes régi Jurás úton a Tábor felé 
veled jártam én.

De már hiába is kérdem, látlak-e még, 
várlak-e még egyszer én?

                      Szerető férjed, Pali
„Igen” a válasz. Az Úrnál, a mennyor-

szágban, az Úr Jézus kebelén Annuskám 
már ott vár rám.

A temetést Püsök Dániel lelkipásztor 
vezette, melyen a család szolgálatain túl 
a torontói énekkar is énekelt, valamint 
Pastor Brian Johnson (angolul). Püsök 
testvér a Lk 2,36-38 alapján hirdette a 
vigasztalás igéit.

Anyuka was born on July 31st, 1945 
in Budapest Hungary to her father John 
Sebestyen who is deceased and mother 
Anna Sebestyen whose maiden name is 
Jasper. During her early years she was 

taught about God 
and Jesus by her 
parents and she 
enjoyed going to 
church and Sun-
day school in Hun-
gary. 

- In 1956 the 
Hungarian Revo-
lution against 
the communist 

Soviet regime broke out and when the 
revolution was lost her parents thought 
it best to leave Hungary. Eventually my 
mother’s family ended up in San Diego, 
California. It was in 1958 in San Die-
go where my mother made the decision 
to accept Jesus Christ into her heart 
and to continue her Christian journey. 
My grandparent’s zeal for the Lord and 
to be surrounded by other Hungarian 
Christians and be able to worship and 
serve God in their own mother tongues 
made the decision to move to Cleveland. 

- A few years later In 1960 the Hun-
garian Baptist camp in Rama Ontario 
was first opened and my mother had 
the opportunity to attend this opening 
conference. My father also attended 
the camp opening and at this occasion 
my parents first met while my father 
was taking photographs of the families 
present in the camp. Over the next few 
years both my parents continued to 
attend the conferences and were getting 
to know each other better and after 6 
years of meeting at the camp my father 
proposed to her. 

- My parents were married on May 
the 14th, 1966 in Toronto at the First 
Hungarian Baptist Church which was 
then located in downtown Toronto. On 
February 15th, 1967 her first child was 
born (Paul) followed 3 years later, on 
May 20th, 1970 by my brother Peter. 

- My mother truly enjoyed being in 
the house of the Lord serving in many 
capacities as a Sunday school teacher 
and she was also very well known for 
reciting poems in the church from her 
heart with great passion. 

- The Hungarian Baptist camp was 
very dear to my mother where she would 
help in any way she can but also loved to 
just walk around looking at all of Gods 

beautiful creation. One of her favorite 
activity was swimming in the lake as she 
would spend hours at a time swimming. 

- Even when she got sick and could 
not swim any longer she would just sit 
by the lake and contemplate all of God’s 
creation and wonder in amazement of 
the natural beauty that surrounded her 
she just enjoyed the moment, the small 
little moments. 

- I will miss my mother but will always 
remember her example of a devoted 
Christian who loved the Lord with all 
her heart, I truly believe that her savoir 
said welcome home my good and faith-
ful servant and I know that someday we 
will see her again.

                                  Paul Juras Jr.

Joseph Steiner Missionary  
went home to the Lord

Joseph Steiner a 
missionary of the 
Trans World Radio 
died on January 10 
in 2018. On Jan. 6 
he suddenly col-
lapsed in a store. 
He was taken into 
the hospital, where 
he died four days later. He was buried in 
Bradenton Florida on January 13.

Joseph E. Steiner was born in Kispest 
Hungary. He was the youngest child of 
Stephen Steiner (editor of the Hungarian 
Baptist newspaper Békehirnök) and Ida 
Csopjak (daughter of Attila Csopjak) in 
Kispest Hungary. He was baptized 'in 
the Kispest Baptist Church in 1943. Af-
ter the war, he went to the school of for-
eign languages, and finished it in 1953. 
(Studied Russian German and English) 
He worked at the Budapest airport as an 
interpreter.

In 1956 at the time of the Hungarian 
Revolution, he left the country and mi-
grated into the USA. For three years he 
worked for IBM. After, he was enrolled 
into the Moody Bible Institute in 1959. 
In 1961 by the support of the Park Street 
Church in Boston, he joined the Trans 
World Radio missionary organization. 
He worked for the preparation and the 
broadcast of the Christian programs into 
Hungary. At that time Hungary was oc-
cupied by Russian troops, and atheism 
was the prevailing religion. As soon as 
some people realized on their radio, that 
there was a Christian spiritual program, 
they gladly tuned unto it, and told about 
it to their friends and relatives. 

At the beginning, Joe had real prob-
lems especially with the preparation of 
the song and the musical programs. The 
few Hungarian churches in America 
could give only very limited quality pro-
grams to him on the Hungarian language. 
Problems occurred like: Neighbor's dog 
was barking in the middle of the song, or 
autos were honking on the street etc.

Later, he found an arrangement 
through a brother, who lived in Yu-
goslavia (Rev. Bertalan). This brother 
frequently went over into Hungary and 
convinced the choirs in Kispest, Ujpest 
or other Baptist Churches to perform 
for him on week days, what he taped. 
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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-
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Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. február 9. oldal

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).

BWA DAY
Baptist World Alliance Day 2018 is 

February 3/4, 2018, a day Baptists are 
encouraged to worship together and 
pray for one another in their churches 
next year.

This day was originally established 
as "Baptist World Sunday," in 1927, 
when the BWA Executive Committee, 
meeting in London, asked President 
Edgar Mullins and General Secretary 
John Rushbrooke to prepare a "Special 
Statement" to express clearly the purpose 
of the BWA. The Statement emphasized 
that the BWA "seeks to express and 
promote unity and fellowship among the 
Baptists of the world."  

Originally celebrated on the first Sun-
day of February each year, BWA Day 
was moved in 2006 to the first Sunday in 
May. Recognizing that some members 
of the BWA family worship on Saturday, 
the first Sunday of May and the Saturday 
immediately preceding it became the 
new dates for BWA Day in 2009.

The upcoming observance will be on 
February 3 and 4, 2018, depending on 
whether Baptists worship on Saturday 
or Sunday. Baptist churches are 
encouraged to include BWA Day in their 
annual calendar.

The celebration is aimed at 
affirming Baptist identity within the 
worldwide Christian family. Baptists 
are encouraged to pray for each other and 
to renew their commitment to cooperate 
with Baptists globally through the BWA.

Invocation 
O Lord, our God, The beginning and 

the end of all things, The author of life 
and all that is good, 

As we come to your presence, in the 
name of Jesus, Guided and helped by 
the Holy Spirit, We worship you and 
adore you. 

Many of our brothers and sisters are 
also gathering today – Some only two or 
three together; and some in multitudes. 
Yet you are present to us all, And you 
care for each one of us just the same:  
Small communities, big churches, and 
each person in them. 

You see us all as we truly are – There 
is no hiding from your Presence. And so, 
with some trepidation and with joyous 

expectation Here we are, gathered in 
your name, Longing to meet you anew 
during this service. 

O Lord, our God, We glorify your holy 
name – Father, Son and Holy Spirit, One 
God: Amen. 

Praise and thanksgiving 
Creator God, We thank you for the 

gift of this new day, For the way it has 
arrived, as do all our days, Whilst we 
were sleeping, and you were already 
at work. We thank you for the promise 
this day holds, And for the gift of 
gathering together to worship you as one 
family. We thank you for the church, 
And especially for our Baptist family, 
dispersed throughout the whole world. 
Thank you for the bonds of unity that 
transcend so many barriers – Of culture, 
Of language, Of history, Of different 
experiences that have shaped us. We 
praise and thank you for making us one 
Because of Jesus, the Lord and Savior 
of all the believers. We praise and thank 
you for the Holy Spirit who guides 
us into your truth. Help us to listen, 
carefully, to what the Spirit has to say 
to the church today, And then help us 
to respond, alone and together, To what 
you have us be and do. 

Confession 
Loving God, Forgive us for the times 

we felt superior to others who also 
profess the name of Jesus as their Lord, 
but do it differently. Also forgive us for 
the times we have despised or taken for 
granted our own Baptist heritage, gifted 
to us by those who have walked the 
Way before us. We ask for your mercy 
and help In our living as the believers’ 
church, In our rooting our identity in 
Jesus, our Lord, So that we may not only 
worship him, but also truly follow him: 
Every day, alone and together. 

2018 BWA Day worship materials 
were prepared by Rev. Dr. Lina Toth, 

Assistant Principal, Scotland.

If some unwanted noise came in, they 
repeated the song until it was acceptable 
quality. Then Rev. Bertalan went back to 
Yugoslavia, and at that time from there 
he could easily send out the recorded 
tapes to Joe.

Frequently, Joe arranged meetings 
with brothers not only in Hungary, but 
also in Erdely and Bacska, to further 
improve and increase these programs, 
and he invited pastors to give short 
sermons, what he taped.

He received countless letters from 
listeners thanking and praising the Lord, 
that they had an opportunity to refresh 
their souls by hearing these spiritual, 
greatly desired God praising programs, 
not only the standard atheist undesired 
broadcasts of the radio serving the 
communist government.

He was doing these Hungarian Chris-
tian, broadcasts until his retirement. In 
1996 he retired from TWR and moved 
into the missionary village in Bradenton 
Florida.

In his retirement he still continued his 
missionary work, but without support, 
on his own. From then on he used the in-
ternet to proclaim to those people, who 
think that they are very smart and say, 
that there is no God, while in contrast 
the really very brilliant world known 
scientists were real believers.

He used as example, that the real 
famous and world known scientists 
like Faraday, Pascal, Newton, and 
many others were very godly people, 
very strong believers, because as they 
made their discoveries in the field of 
the physics, chemistry, biology etc. they 
were all impressed of the wisdom of 
their creators.

As they discovered these lows of the 
nature, they were overwhelmed by the 
greatness, majesty, and omnipotent 
wisdom of that almighty God, who 
established these fantastic rules. For 
them it was completely impossible, that 
these amazing lows, which control this 
great universe would come together by a 
chance. For them it was absolutely sure, 
that they were created by the fantastic 
intelligence of an infinite being.

Joe wanted to assure, that all those 
people who read these facts, would come 
to the realization, that they would not just 
live their life carelessly, but would come 
to the realization, that there is a great 
God, the God, whom they have to accept, 
worship and praise. A God, who gave 
us a Savor, who redeemed us, whom we 
have to accept, worship, and in whom we 
have unquestionably believe.

Joe wholeheartedly loved Jesus. He 
relied very much upon his leadership. 
Under favorable circumstances, or under 
desperate conditions he always turned to 

Him. There was nothing what could take 
away the strong faith what he had in his 
Savior.

Joseph Steiner was survived by his 
older brother Stephen, by his three 
children Bernat, Norine and Neil, and 
his six grandchildren.

                           Stephen A. Steiner



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2018. február

nemcsak kis baptista gyülekezeteknek. 
Így aztán Magyarország után majd egy 
másik látogatás következik."

"De én nem fogadom el, ha bármiféle 
föltételeket szabnak" – mondta Graham, 
enyhén protestálva.

,,A magyar kormány sem hívná meg 
önt, ha ön föltételeket szabna – vála-
szolt Haraszti. - Ez a meghívás mindkét 
részről hitben történt, miután a magyar 
kormány jól tudja, hogy én elég közel 
vagyok önhöz, és hogy ennélfogva ön el 
fogja fogadni az én tanácsomat. Ugyan-
akkor ön is tudja, hogy én elég közel 
vagyok a magyar kormányhoz, úgyhogy 
ők is elfogadják az én tanácsomat. A 
magyar kormány nem kért meg engem 
arra, hogy ezt a szerepet vállaljam, 
én azonban megmondtam nekik, hogy 
ezeket a problémákat az ön figyelmébe 
fogom ajánlani. A kormányképviselők 
nagyon örültek, mikor ezt hallották. En-
nélfogva magamra vállaltam azt, hogy 
megkérem önt, legyen szíves fölhasznál-
ni jó kapcsolatait, és hasson oda, hogy 
Magyarország visszakapja a koronát 
és megkapja a legnagyobb vámkedvez-
ményt."

Graham szikrát hányt: "De Alex..." De 
Alexet nem lehetett lebeszélni. Ő tudta 
kapcsolatai révén, hogy Carter elnök-
nek már az asztalán volt mindkét ügy, 
és hogy az elnöknek jogában állt in-
tézkedni további törvényhozás nélkül, 
ha úgy érezte, hogy a Magyarország-
nak juttatott engedmények nem fognak 
problémát okozni Amerikában. Haraszti 
azt is tudta, hogy Kádár János kész volt 
enyhíteni a kormány álláspontján a val-
lás iránt... jól tudta, hogy Jimmy Carter 
baptista volt, és valószínűnek tartotta 
azt, hogy egy Graham iránt mutatott jó-
indulatú gesztus kedvező fogadtatásra 
találna a Fehér Házban. 

Dr. Haraszti Sándor: Nem voltam 
engedetlen (1997). pp. 26-28.

A második világháború vége felé 
Szent István koronáját, amelyet Magyar-
ország védőszentjéről neveztek el, és 
amelyet úgy tekintenek, mint a nemzet 
legértékesebb jelképes kincsét, az Egye-
sült Államok hadseregének adták át, 
hogy ilyen módon elkerüljük az oroszok 

kezébe való jutást. Miután a kommu-
nisták átvették a hatalmat, az Egyesült 
államok megtagadta a korona vissza-
adását azon az alapon, hogy a magyar 
kormány a szovjetek bábja volt, nem 
pedig a magyar nép törvényes képvise-
lője. A második probléma az volt, hogy 
a Kádár-kormány buzgón igyekezett 
megszerezni Magyarország számára a 
legnagyobb vámkedvezményt. 1977 jú-
liusában Haraszti mindezt a két problé-
mát fölvetette Walter Smythnek, és azt a 
megjegyzést tette, hogy egy néhány szó 
a megfelelő helyen kedvező fogadtatás-
ra találna a magyar kormánynál. Smyth 
magas lóról válaszolt erre a gondolatra. 
,,Alex - mondta -, Billy nem fog politiká-
ba keveredni!" Haraszti, aki Billy életút-
jának húsz évét nyomon követte, így lőtt 
vissza: "Dr. Smyth, mióta nem kevere-
dett Billy Graham politikába?" Haraszti 
érezte, hogy egy meghívás már csak idő 
kérdése, és így erőltette az ügyet: „Billy 
óhajt menni. Ön óhajtja, hogy ő menjen. 
Én is óhajtom, hogy ő menjen. Nincs 
visszaút. Nekünk is adnunk kell valamit. 
Ezt a dolgot megfontolás tárgyává kell 
tennünk." (...)

Egy héttel később Smyth fölhívta 
Harasztit telefonon Atlantában, és kö-
nyörgött neki, hogy azonnal menjen 
Magyarországra, és szerezzen egy hi-
vatalos meghívót. A magyarországi lá-
togatást Graham úgy tekintette, mint 
egész evangéliumi szolgálatának egyik 
legjelentősebb lépését... Haraszti azon-
nal indult Magyarországra, segített 
Palotaynak megfogalmazni egy olyan 
meghívót, amit mind Graham, mind 
pedig a magyar kormány elfogadható-
nak talált... Graham személyesen jött ki 
autójával az Asheville repülőtérre, hogy 
ott találkozzék vele, de ugyancsak meg-
lepődött, mikor azt tapasztalta, hogy a 
híres evangélizátor tele volt remegéssel 
az egész magyar vállalkozás miatt. Min-

den porcikájával menni akart, de ugyan-
akkor kétségbeesve félt attól a kedvezőt-
len hatástól, amely majd őt éri, ha úgy 
fogják őt tekinteni, mint a kommunista 
manipuláció készséges balekjét. Az el-
múlt öt évben hagyta, hogy Harasztival 
mások beszéljenek, most azonban maga 
kezdte el Harasztit vallatni, aki időköz-
ben az ő nem hivatalos szószólója lett 
Kelet Európában. "Miért hívtak meg en-
gem, Alex? Mi van emögött?"

Haraszti világosan válaszolt. "Nyíltan 
megmondom, dr. Graham. Ez nem az ön 
nagy kék szemeiért van. De azért sem 
hívták meg önt, mert az evangéliumot 
akarják hallani."

,,Akkor miért megyek?" - kérdezte 
Graham. 

,,Az evangéliumot prédikálni"- felelte 
Haraszti.

"De ön azt mondta, hogy ők nem akar-
ják hallani az evangéliumot. "

"Nem akarják hallani, de hallani fog-
ják. Ez a mi célunk. Ön azért megy, hogy 
prédikálja az evangéliumot. Ők azért 
hívják meg önt, mivel szeretnék vissza-
kapni Szent István koronáját és meg-
szerezni a legnagyobb vámkedvezményt 
Magyarországnak."

,,Akkor hát ez egy cserebere? Egy 
quid pro quo?"

Ennél a pontnál a magyar or-
vos-diplomata tanítást adott a déli 
evangélizátornak a burkolt okfejtésben. 
A magyarok nem követeltek semmit, 
mondta Haraszti. „A meghívás az ön 
kezében van. Én magam hoztam el. A 
magyar kormány máris jóhiszeműen 
járt el, amikor nagylelkűen adott ön-
nek valamit, amit egyetlen kommunista 
kormány sem adott soha ezelőtt. Ez egy 
minden időkben elért első eredmény, és 
ha nem lesz ennek folytatása, ön akkor 
is megkapta ezt a legelső meghívást." … 
Igaz ugyan, hogy egyéb nyugati vallásos 
vezetők a múltban prédikáltak egy-egy 
moszkvai templomban, vagy énekeltek 
egy-egy lengyelországi vallásos összejö-
vetelen, eddig még egyetlen keleti vagy 
nyugati evangélizátor nem utazott kör-
ben egy kommunista országban, és nem 
beszélt zsúfolásig telt templomokban és 
nem szólt szabadtéri gyülekezésekhez. 
Graham lesz az első, aki ezt megteheti... 

„Véleményem szerint mi csak a kezde-
tén vagyunk olyan dolgoknak, amelyek 
történni fognak: először, a magyar kor-
mány jóváhagyása; másodszor, egyéb 
kommunista kormányoknak a jóváha-
gyása; harmadszor, az egyházvezetők-
nek a jóváhagyása - a megszervezett, 
bevett egyházaknak Magyarországon, 

20 éve halt meg Dr. Haraszti Sándor, az amerikai magyar baptista misszió és a Billy Graham Társaság 
kiemelkedő munkatársa (1998. január 16). Tisztelettel emlékezünk rá „Nem voltam engedetlen” című 

könyvének néhány oldalával, ahol értékes adalékokat olvashatunk az éppen 40 évvel ezelőtt  
- 1978. január 6-án - hazakerült Magyar Szent Korona ügyéről.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. 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.

Krisztus gyülekezete csak olyan meg-
tért hívőkből állhat, akiket hitük meg-
vallására bemerítettek. 1834-ben egy 
áprilisi holdvilágos éjszakán feleségével 
és másik öt társával bemerítkezett az 
Elba folyóban Barnas Sears amerikai 
teológiai professzor által, aki ez idő tájt a 
hallei egyetemen végzett kutatásokat, és 
egy hajóskapitánytól hallott a hamburgi  
bibliás  csoportról. Egy nappal később 
Onckennek a híres hamburgi Mihály-
templom bejárata melletti lakásán és 
boltjában megalakult az első európai 
baptista hívőkből álló gyülekezet. Ettől 
kezdve Onckenék buzgó munkálkodá-
sa nyomán gyorsan terjedt a baptista 
tanítás Németország városaiban, majd 
tovább Dániától a Baltikumon, Oroszor-
szágon keresztül egészen Európa délke-
leti részéig. 

A missziómunka hatékonysága 
Oncken és közeli munkatársai odaszánt, 
krisztuskövető életének köszönhető. Ki-
emelkedő munkatársa volt Onckennek 
Julius Köbner (1806–1884), egy tehet-
séges zsidó ember, aki énekfordításairól 
híres (szövegeit ma is énekeljük), akinek 
sokoldalúságát a közösség hamar felis-
merte. Prédikátorként védőbeszédeket 
tartott és írt az üldöztetésben részesülő 
kis közösség érdekében. A bemerítése 
utáni évben, 1837-ben Onckennel kö-
zösen készítették el a hatóságok által is 
igényelt baptista hitvallást. 

Gottfried Wilhelm Lehmann (1799–
1882) 1837-ben merítkezett be, és Ber-
linben pásztorolta Poroszország első 
baptista közösségét Kapcsolatban állt 
Onckennel, a Biblia- és iratterjesztésben 
munkatársa volt. Eredeti foglalkozása 
rézmetsző, rézkarcoló és litográfus volt, 
idejének egy részét művészetekkel is töl-
tötte, művei között bibliai tárgyú képek 
is találhatók. 1865-ben Magyarországon 
is járt és néhány hitvallót bemerített a 
Dunába. Az akkor fiatal baptista moz-
galomban Lehmann által új elem került. 
Míg Oncken vallási gyökerei az angol-
szász ébredési mozgalomhoz kötődtek, 
és gondolkodása teljesen egyezett a kál-
vinistákéval, addig Lehmann a lutherá-
nus pietizmusban volt otthonos. 

Hamburgban, a híres Hanza-város-
ban 1842 májusában három napig tartó 
hatalmas tűzvész tombolt. Az óváros 
egyharmada elpusztult. Oncken azon-
nal segíteni akart, és a bérelt mintegy 
70 személyes imaházat felajánlotta a 
hajlékukat elvesztettek ideiglenes szál-
lás-helyéül. Ezt követően enyhültek is 
a baptistákkal szembeni előítéletek. A 
város újjáépítésére szinte minden or-
szágból iparosok százai özönlöttek, akik 
közül többeket megnyertek Krisztus 
evangéliumának. Közöttük volt három 

PILLANATKÉPEK AZ 
EURóPAI BAPTISTA 

MISSZIÓ HŐSKORÁBÓL

Baptista gyülekezetek a 17. század 
eleje óta léteznek. Az elsőt 1609-ben 
angol származású menekültek hozták 
létre Hollandiában John Smith és Tho-
mas Helwys vezetésével, akik a korabeli 
államegyházat megtagadva az Újtesta-
mentum tanítása alapján gyülekezetté 
alakultak. A „baptista” nevet ellenző-
iktől kapták, mert az általuk gyakorolt 
keresztelési mód, a bibliai bemerítés volt 
a megkülönböztetés legszembetűnőbb 
jele. Bennük a reformációs időkben  mű-
ködő anabaptista közösségek egy része 
élt tovább. Thomas Helwys már 1614-
ben elkészítette az első baptista hitval-
lást, amelyben hangsúlyozták Krisztus 
követésének fontosságát, az egyének hit-
beli döntésének szabadságát, az állam és 
az egyház szétválasztását, valamint azt 
a missziós elkötelezettséget, amelyet év-
századokkal később az „európai baptis-
ta misszió” atyjának is nevezett Johann 
Gerhard Oncken (1800–1884) találóan 
így fogalmazott meg: „Minden baptista 
misszionárius.” 

A baptisták 
szabadegyháza 
J. G. Oncken, 
az oldenburgi  
Varelből szár-
mazó 23 éves 
f i a t a l e m b e r  
lelkes, Isten-
nek odaszánt 
élete  nyomán 
jött  létre. Ő 
képviselte azt, 
a legerőtelje-
sebben az eu-

rópai kontinensen. Munkássága a vasár-
napi iskola elindításával kezdődött. Mint 
fiatal kereskedősegéd egy ideig Nagy-
Britanniában tartózkodott, és  ott  vált  
meggyőződéses  keresztyénné.  Német-
országba visszatérve Hamburgban tele-
pedett le, ahol felkereste az angol nyelvű 
kálvinista gyülekezetet. Valószínűleg 
Angliában kapta megbízatását, hogy 
mint bibliaterjesztő misszionárius első-
sorban a kikötőkben működjön.  Oncken 
nevéhez fűződik a 19. századi Németor-
szágban a Bibliák mintegy 15 %-ának 
terjesztése és népszerűsítése. Előbb 
Hamburg elővárosában, St. Georgban 
szervezett vasárnapi iskolát, de az Apos-
tolok Cselekedeteire alapozott meggyő-
ződése az volt, hogy akik Krisztusban 
hívőkké váltak, azoknak szükségük 
van lelki otthonra (gyülekezetre), és a 

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

magyar fiatalember, Marschall József, 
Rottmayer János, és Vojka János is, 
akik az újjáépítés során ismerték meg 
az evangéliumot, és nem sokkal azután 
csatlakoztak a hamburgi baptista gyüle-
kezethez. 

Oncken buzdítására mint felkészí-
tett, hitüket megvalló bizonyságtevők 
tértek vissza Magyarországra. Gyalog 
jöttek, és Berlinen, Boroszlón és Bécsen 
át 1846. május 20-án érkeztek Pestre.  



2018. február

Ez a nap tekinthető a baptista misszió 
magyarországi kezdetének.  

Történetírásunk alaposabban Rottma-
yer és Vojka életét kíséri figyelemmel. 
Rottmayer János küldetést érzett hit-

beli meggyőződése terjesztésére. Pesti 
asztalos-műhelyében esténként imád-
koztak, vasárnaponként igét hirdettek, 
alkalmanként pedig a Bibliát terjesztet-
tek. Vojka János Baranyában igyekezett 
hirdetni az evangéliumot. Munkássá-
gunk nyomán 1848-ban két fiatal ipa-
ros, később mások is fölvették a hitval-
ló keresztséget. A szabadságharc utáni 
önkényuralom azonban nem tűrte őket. 
Rottmayer Kolozsvárra, Vojka Skóciába 
költözött. Marschall József nevét a bé-
csi baptista gyülekezet megalapítói közt 
találjuk. Mindenféle megpróbáltatás 
ellenére életük végéig hűek maradtak 
a felismert és általuk elfogadott bibliai 
igazsághoz. 

                             Marosi Nagy Lajos
Magyar baptisták baptista  

magyarok, Budapest 2017. pp. 13-16

MáSOKÉRT ÉLNI
"Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy 
ő az életét adta értünk; ezért mi is tarto-
zunk azzal, hogy életünket adjuk testvére-
inkért." (1Jn 3:16)

Életünket adni másokért ─
igen magas mérce ez nekünk.
Keresztedhez jövünk, hogy ott fényt,
új fényt gyűjtsünk az éjszakához,
hogy mégse legyen olyan sötét,
hol csupán önmagunkig látunk.
Fényt, erőt, akaratot, igényt
adj nekünk Krisztus, hogy legalább
próbáljuk, mit elénk szab Igéd:
életünket adni másokért.

                Herjeczki Géza (1977)





Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Psa. 119:18

WORDS and MUSIC: Clara H. Scott, pub.1895.  Public Domain.

Open My Eyes, That I May See
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1. Nyisd  meg   sze -  mem,    hogy   lás   -     sa   -    lak,            cso  - dál   -  jam    fény  -  lö          ar     -   co  -  dat.
2. Nyisd  meg   fü  -     lem,     hogy  hall  -    jal   -      ak,           cso  -  dál  -   jam    ál  -     dó          han  -  go  -  dat.
3. Meg - nyi   - tom    U   -      ram    szí    -     ve   -    met,          te    -   kint  -sen    rám      sze  -     líd        sze -   med.
4. Ve - zes  -    sen      U   -      ram    szent      ka   -     rod,          adj      új       e    -    röt       ha        fá    -    ra    -   dok.

    Néz  -   zen   re  -   ám      ma        ál  -    dó   sze  -   med,           ra     -  gyog  - jon  rám       te  -   kin   -    te  - ted.
    Ha     szól   én      hoz   -  zám,    ha       hí    -  vo  -  gat;          '' jöj  - je    -  tek     hoz   -   zám''    hív        sza - vad.
    Le - gyen     a        szí  -    vem     szent  temp - lo  - mod;          bol - dog     le   -  szek,      ha       Te         la  -  kod.
    Te    e   -   melj      fel         ha        el   -   lan   -  ka  -  dok;         le   - gyen    meg   szent      a   -    ka    -    ra   -  tod.

  Nyisd    meg      sze   -   mem,        hogy      lát    -       has    -   sam          szent           fé    -     nye    -     det.
  Nyisd    meg      fü     -   lem,          hogy     hall   -       has    -   sam          a                 han   -    go     -      dat.
  Nyisd    meg      szí    -   vem,         hogy     é        -       rez    -    zem         míly            jó     -    ve      -     led.
  E    -      rös       ka     -   rod     -      dal        fogd          ke      -    zem,         hü            Is     -      te    -     nem.

    U   -  ram     én      csend  -  ben      vá     -    rok     Rád,           tölt  -  se       be      fé    -    nyed      éj    -     sza -  kám.

                              Nyisd meg Atyám a két szemem
                                Open my eyes, that I may see

  Für Béla 2018                    Clara H. Scott

Az ének szövegét Fűr Béla az ökumenikus imahétre készítette.  
"Jobbod, Uram, dicső az erőtől..." 2Móz 15,6.


