
én szívemben és a te szívedben, és egy-
idejűleg a föld egyik felén és másik fe-
lén. A Biblia azt is tanítja, hogy Istenben 
nincs változás. Istennek nem volt kezde-
te. Fölfogja ezt a te elméd? Az enyém 
nem tudja felfogni. Nem értem. Vannak 
kérdések, amelyeket képtelen vagyok 
megérteni. De a Biblia azt mondja, hogy 

Istennek nincs kezdete. Isten mindig is 
Isten volt és Istennek nincs vége. Örök-
től örökké Isten. Ő változatlan; sohasem 
változik. Malakiás, a nagy próféta által 
azt mondja: "Én vagyok az Úr, meg nem 
változom." Őbenne "nincs változás, vagy 
változásnak árnyéka". Ő a szeretet Iste-
ne. "Mert úgy szerette Isten e világot..." 
Egyedülálló szó az, amelyet a görög szö-
veg itt használ: agapé. Amikor az Újszö-
vetség írói próbáltak szót találni Isten 
szeretetének megjelölésére, új szót talál-
tak ki. Olyan szeretetről van szó, amely 
eddig ismeretlen volt az emberiség előtt. 
Isten szeretete olyan mély, olyan magas 

és olyan széles, hogy annak kifejezésére 
új szóra volt szükségünk.

A Biblia minden írója az Isten szere-
tetét tanítja. Nem számít, hogy milyen 
a bőrödnek a színe, nem számít, hogy 
milyen politikai vagy társadalmi hát-
térből jöttél, nem számít, hogy melyik 
országban születtél, nem számít, hogy 
milyen pozíciód van - Isten szeret téged. 
Nem számít, hogy milyen bűnt követtél 
el - Isten szeret téged. És Isten életed 
minden napján továbbra is szeret téged, 
jobban mint anyád, jobban mint felesé-
ged, jobban mint a férjed. Ezért terem-
tette Isten az embert. 

Istennek az volt a terve, hogy teremt-
ményt hoz létre az Ő képmására, ame-
lyet szeretni tud, és amely viszontszereti 
Őt. Te és én azért vagyunk itt, mert Isten 
szeret. Ezért Isten megteremtette a férfit 
és nőt, és a Paradicsomba helyezte őket. 
Nem volt halál, nem volt szenvedés, nem 
volt szegénység, nem volt faji előítélet, 
nem volt háború, nem volt gyűlölet. 
De Isten az embernek olyan ajándékot 
adott, amilyet semmi egyéb teremtmé-
nyének nem adott: a választás szabadsá-
gát. Az ember választhatja, hogy szereti 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Billy Graham (1918-2018)
Igehirdetés Tahiban, 1977. szept. 4.
Megemlékezések magyarul és  
     angolul
Gyülekezeti beszámoló: Cleveland
Távol és mégis közel: Délvidék
Lovas András lp. (1946-2017)

folytatás a 3. oldalon

Lapozzátok fel a Bibliátokat, olvassuk 
el a János evangéliuma 3. részének 16. 
versét. "Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen." Ez a legjobban ismert vers 
a Bibliában. Mindnyájan feltettük már 
e kérdéseket: Honnan jöttünk? Miért 

vagyunk itt? Hová megyünk? Tulaj-
donképpen mi az élet? Már most, ha 
kinyitjuk a Bibliát, az megmondja, hogy 
kicsoda Isten. A Biblia azt mondja, hogy 
Ő ennek az univerzumnak a teremtője: 
„kezdetben teremtette Isten a mennyet 
és a földet.” A Biblia sehol sem bizo-
nyítja Isten létezését. Sehol nem próbál-
ja igazolni, hogy van Isten. Ezzel kezdő-
dik: "Kezdetben... Isten..." A Biblia azt 
tanítja, hogy Isten személy. Isten szel-
lem. Nincs olyan teste, mint neked vagy 
nekem. Ő minden csillagon és minden 
bolygón egy időben ott lehet, és ugyan-
akkor ma itt is lehet. Egyszerre lehet az 

BILLY GRAHAM  (1918-2018) 
Igehirdetése Tahiban, 1977. szeptember 4-én

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

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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)
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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)

Szeretettel köszöntöm olvasóinkat, 
áldott NAGYHETET kívánva. Töltsük 
ezt a hetet (március utolsó hetét) Meg-
váltónkra figyelve, gyülekezeteinkért és 
missziónkért imádkozva!

Márciusi számunk nagyobb részét ko-
runk legismertebb és általánosan tisz-
telt evangélistájának, Billy Grahamnek 
a halálával és szolgálatával kapcsolatos 
írások töltik ki. Azt gondolom, hogy 
nekünk, magyaroknak különleges ré-
szünk van az ő világméretűvé széle-
sedett szolgálatában. Ha mások nem, 
de mi mindenesetre tudjuk, hogy Dr. 
Haraszti Sándor – szövetségünk egy-
kori elnöke közreműködésével jutott el 
Graham tv. a kommunista országokba, 
a Szovjetúnióba is. Eredményesen hív-
ta Jézus Krisztus követésére hallgatóit, 
talán 3 millió lehet a szolgálata során 
megtértek száma. Temetését az Inter-
net és a TV társaságok az egész világon 
hallhatóvá, láthatóvá tették. Halála, a 
megemlékezések és a temetés, különle-
ges részleteivel együtt is az Úr szolgájá-
hoz méltó és evangélizációs jellegű volt. 
remélem lapunk írásai is ugyanilyenek. 

ÉVKÖZI GYŰLÉS
Videó-konferencia formájában fogjuk 

lebonyolítani. A Végrehajtó Bizottság 
konferenciájára március 17-én, a Misz-
szió és Jótékonysági Bizottság konferen-
ciájára pedig március 24-én kerül sor. 
A gyűlések délelőtt 11-kor kezdődnek 
(EST, vagyis New York-i idő szerint). 
A bekapcsolódáshoz személyes meghí-
vást kap minden érintett szolgálattevő.  

Örülünk torontói testvéreinkkel együtt, hogy a munka már  
a befejezés felé halad.  Az imaház-megnyitó tervezett 
időpontja: 2018. június 2-3.  Részletek később.

Imádságaikban vigyük az Úr elé szövet-
ségünket, ezeket a gyűléseinket is. 

IFjúSáGI KONFERENCIA, 
DETROIT 2018. május 25-27
Szeretnéd még elkötelezettebben szol-

gálni az Urat? Szeretnéd megtudni mit 
jelent ez ma a mindennapokban? Vágyol 
az Úr Jézus, és az amerikai magyar bap-
tista fiatalok közösségébe? Akkor van 
egy nagyon jó hírünk: Szeretettel várunk 
2018 május 25-27-én (Memorial Day 
weekend) Detroitba! Ifjúsági konferen-
ciánk címe: Crazy for Christ (how to be-
ing committed to Christ).  Tanítás, ének, 
közösség, játék, kirándulás, áldás, bő-
ségesen. Jelentkezéseket máris kérjük, 
várjuk: Juhász Robinál, Facebookon, 
e-mailben, telefonon.

Szeretettel várunk, Huli Sándor lp.

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. A hét jubileumi közgyűlés-
sel (júl 7) és istentisztelettel zárul (júl 
8). A februári lapunkban részletes is-
mertetést olvashatunk a programról és a 
részvétel anyagi oldaláról is. Jelentkezé-
si ívet küldtünk minden gyülekezetnek. 
Az ezt igénylő olvasóinknak a szerkesz-
tő küld kérdőívet. A szervezési felada-
tok miatt máris kérjük a jelentkezéseket. 
Szeretettel várja testvéreinket a családi 
hétre a tábor és a szövetség vezetősége.   



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. március 3. oldal

Billy Graham igehirdetése Tahiban, 1977. szeptember 4-én
folytatás az 1. oldalról

időpontot illetőleg, de azt mondta, hogy 
dolgozzunk, amíg visszajön.

"Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen." Tedd oda a te nevedet! Én az 
enyémet teszem oda. Isten úgy szerette a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
ha Billy Graham hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. Most 
helyettesítsd be a te nevedet ide!

Mit kell tenned? Először: Bánd meg 
bűneidet! A másik dolog: Hittel kell 
jönnöd! A harmadik: Készen kell len-
ned arra, hogy engedelmeskedj Neki. 
És amikor engedelmeskedünk Istennek, 
érdeklődést kell mutatnunk embertársa-
ink iránt, és meg kell tennünk minden 
tőlünk telhetőt, hogy segítsük azokat, 
akik éheznek, hogy segítsük azokat, 
akik elnyomás alatt élnek.

Jézus Krisztus nem játszótérre hívott 
bennünket, hanem küzdőtérre, egy szel-
lemi küzdőtérre. Nem könnyű hívőnek 
lenni, Amerikában legalábbis nem köny-
nyű. Annyi mindenféle próbálja az em-
bert elvonni Krisztus követésétől. Ezért 
mondta Jézus Krisztus: vegye fel ki-ki 
az ő keresztjét.

Kész vagy meghalni? Meghalni 
azoknak a dolgoknak, amelyek bűnök 
és terhek az életedben? Meghalni az 
önző ambícióidnak, hogy egyedül Isten 
akaratának engedelmeskedjél? Arra is 
késznek kell lenned, hogy Krisztusról 
bizonyságot tégy. Sokféleképpen lehet 
bizonyságot tenni: szavakkal, de a jelen-
léted is lehet bizonyságtétel.

Ismered ezt a Krisztust? Él Ő a te 
szívedben? Ha nem vagy benne biztos, 
akkor arra kérlek, hogy most ebben a 
pillanatban győződjél meg róla. Nem 
tudok mindnyájatokhoz személy szerint 
odamenni, és személyesen beszélgetni 
veletek. De szeretnék tőletek valamit 
kérni. Az a kérésem, hogy hajtsuk meg 
a fejünket imára és csak egy kis rövid 
időre meditáljunk imádkozva, csendes 
imában. És mialatt a mi fejünk meg-
hajtva van, arra kérlek, hogy emeljétek 
fel a kezeteket és mondjátok ezt: Én ma 
Krisztust óhajtom az én szívembe been-
gedni és én most ebben a pillanatban 
akarom Őt befogadni …

Isten jobban ismeri a ti szíveteket, 
mint ti magatok. Tudja a ti szükségete-
ket, és Ő szeret titeket!

Billy Graham Tahiban, 1977. szept-
ember 4-én tartott igehirdetése, a Billy 
Graham Magyarországon című kiad-
vány (SzET, 1978) alapján (pp 17-22). 

Istent, szolgál Istennek és él Istennek, és 
akkor megmaradhat a Paradicsomban 
örökké. De ha visszautasítja Istent, nem 
engedelmeskedik neki és ha föllázad 
Isten ellen, akkor szenvedni fog és meg 
fog halni.

Azt mondta Isten: ennek a kertnek 
minden gyümölcséből ehetsz; a világon 
ismert minden gyümölcs itt van, mind a 
tied lehet. De van ott egy fa, azt magam-
nak tartom fenn. Annak a fának a gyü-
mölcséből ne egyél! Ha eszel, szenvedni 
fogsz, meg fogsz halni és a köztünk levő 
kapcsolat megszakad. 

Az ember evett a kertnek minden 
egyéb gyümölcséből, és csodálatosan 
boldog élete volt. De egyszer ránézett a 
tiltott gyümölcsre, és ekkor történt va-
lami, amit nem tudunk megmagyarázni. 
A gonosznak hatalma jött oda. A Biblia 
Sátánnak nevezi. Nem úgy jött, hogy be-
mutatkozott volna: én vagyok az ördög. 
Mint egy szép állat, úgy jelent meg. Még 
beszélni is tudott. Odament az asszony-
hoz és azt mondta: ha eszel ennek a fá-
nak a gyümölcséből, olyan leszel, mint 
az Isten. Magad is Isten leszel. Isten nem 
akarja, hogy egyél a gyümölcsből, mert 
akkor olyan leszel, mint Ő, és Isten nem 
akarja, hogy olyan légy, mint Ő. Erre az 
asszony ránézett a gyümölcsre. 

- Ugye már te is elkövetted ezt a bűnt, 
amiről tudtad, hogy rossz és elkezdted 
nézni, aztán körülnéztél, hogy valaki 
nem lát-e? 

Aztán elhatározta az asszony, hogy 
megkóstolja: nagyon jó íze volt. Ó - 
mondta -, a férjemnek is kell ebből en-
nie. Odament a férjéhez és neki is adott. 
Adám azt mondta neki: nem szabad ezt 
tennünk, mert meghalunk. - Dehogy ha-
lunk meg! Ez remek gyümölcs, kóstold 
meg! 

ádám nem tudott ellenállni Évának, 
ádám is engedetlen volt Isten iránt, és 
evett a gyümölcsből. Mi történt? Abban 
a pillanatban bekövetkezett a tragédia. 
És ez a tragédia azóta is velünk van. Ott 
van az egész emberiségben. A bűnnek a 
betegsége belépett az emberiség történe-
tébe. Az ember fellázadt Isten ellen. Ab-
ban a pillanatban valami az Isten és az 
ember közé került. Az ember szívében 
bűntudat támadt. Letépett egynéhány 
fügefalevelet és maga elé tette. Elrejtő-
zött az erdőben az Isten elől. Elszakadt 
Istentől. És ekkor kezdődött az emberi 
nemzetben a halál, amit Isten soha nem 
tervezett az ember számára. Ennélfogva 
az embernek súlyos betegsége van. Én-

bennem is ott van a betegség, benned is 
ott van.

A Biblia úgy beszél az emberről, mint 
juhról: "Mindnyájan, mint juhok eltéve-
lyedtünk." Isten előtt olyanok vagyunk, 
mint a juhok. Elvesztettük az utat Isten 
felé, és nem találunk haza. És valameny-
nyien bűnösök vagyunk. Mindnyájan el 
vagyunk veszve. A történelem során a 
filozófusok próbálták megtalálni az Is-
tenhez visszavezető utat. A Biblia azt 
mondja, hogy az Isten ellen való lázadás 
következménye a halál. Lehet, hogy élsz 
a testben, jól érzed magad fizikailag, de 
a lelked, a szellemed, amely az Isten ké-
pére van teremtve, az Isten számára ha-
lott, elszakadtál az Istentől. Ezt nevezik 
élő halálnak. Aztán, amikor meghalsz, 
akkor a lelked és szellemed tovább él, de 
az örökkévalóságba úgy lépsz be, mint 
aki elvesztél. Ez az emberiség tragédi-
ája. Mit tehetünk? Ez okozza a faji elő-
ítéletünket, ez okozza a szörnyű fegy-
verkezési hajszát, ez okozza a háborút, 
ez okozza a családban levő feszültséget, 
ez okozza azt, hogy lopunk, hazudunk, 
csalunk. Mit tehetünk ez ellen? 

A Biblia azt mondja, hogy Isten tett 
már valamit ezért, mert szerette a vilá-
got. Isten úgy szerette az egész világot, 
hogy adta az Ő egyetlen Fiát. Krisztus 
azért jött, hogy új életet adjon nekünk, 
hogy új közösséget teremtsen, az embe-
riségnek egy új rendjét hozza létre, amit 
gyülekezetnek nevezünk; ami annyit je-
lent, hogy a világon élni, a világon dol-
gozni, és ha úgy hozza a sora, szenvedni 
a világon, de mindig szeretni embertár-
sainkat. Jézus Krisztus azért jött, hogy 
meghaljon. Azt mondta: azért szület-
tem. Ő a mi helyünket vette át. És most, 
ha megbánod bűneidet és elfogadod 
mint Megváltódat, soha, soha nem ke-
rülsz ítéletre. Sötétségből a világosságra 
jutsz, a halálból az életbe lépsz át. Krisz-
tus nem maradt a kereszten; eltemették. 
Aztán valami váratlan dolog történt. Ez 
is hozzájárult az egész világ megváltoz-
tatásához. A harmadik napon feltámadt. 
Jézus Krisztus él! Az Ő Szelleme itt van 
az én szívemben és ti közületek is sokak 
szívében. Ő él!

A Biblia azt is tanítja, hogy egy napon 
vissza fog jönni. Amikor Ő jön, akkor 
tökéletes igazságosság lesz a világon. 
Nem lesz többé háború, nem lesz halál; 
ez mind elmúlik. Nem tudjuk, mikor 
történik ez, lehet, hogy ezer év múlva, 
de lehet, hogy hamar. Figyelmeztet, 
hogy ne bocsátkozzunk találgatásba az 
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folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2018. március

igehirdetéseket a helyi rádióállomások 
és több állam rádióállomása is átvette 
és egyenes adásban sugározta, Graham 
szolgálatát szinte az egész ország meg-
ismerhette.

Nemzetközi szolgálata is ebben az 
időben indult. Első külföldi útja Angli-
ába vezetett, ahol egy 12 hetes evange-
lizációs sorozatot tartottak, nagyrészt 
Londonban, Cliff Barrows munkatár-
sával együtt 1947–1948 fordulóján, 
ahová 1954-ben ismét visszatért. 1957-
ben New York városában egy 16 hetes 

evangelizációs sorozat következett a 
Madison Square Garden sportarénában. 
A következő években aztán evangelizá-
ciós kampányai behálózták Észak- és 
Dél-Amerika, Európa és ázsia, vala-
mint Afrika és Ausztrália minden je-
lentősebb államát és nagyvárosát. Az 
elmúlt hat évtizedben 185 országban 210 
millió ember előtt hirdette személyesen 
az evangéliumot. 1948–1952 között a 
Minnesota állambeli Northwestern Coll-
ege igazgatói teendőit is ő látta el. 1950-
ben pedig megalapította a Billy Graham 
Evangelizációs Társaságot Minneapo-
lis központtal, ami később Charlotte 
(NC) városába költözött. Itt készül az 
Hour of Decision (A döntés órája) heti 
rádióprogram immár több mint 50 éve, 
a Decision (Döntés) havonta megjelenő 
magazin, az ugyancsak Graham által ala-
pított Christianity Today (Kereszténység 
Ma) havilap, számtalan újságban megje-
lenő cikksorozat, valamint a World Wide 
Pictures evangelizációs filmjei.

Billy Graham (1918–2018)
"Egy nap majd azt olvassák vagy hall-

ják, hogy Billy Graham meghalt. Egy 
szót se higgyenek belőle. Sokkal eleve-
nebb leszek, mint most vagyok. Csak a 
lakcímemet változtattam meg. Isten je-
lenlétébe léptem."  

William Franklin (Billy) Graham 
a legismertebb evangélista a világon. 
Több embernek hirdette személyesen 
az evangéliumot szerte a nagyvilágban, 
mint bárki más, aki Krisztus követségé-
ben valaha is munkálkodott előtte. 1993-
ig mintegy 2,5 millió embert tartottak 
nyilván, aki az evangelizációs alkalma-
in fogadta el Jézus Krisztust személyes 
megváltójának. 2002-ig pedig mintegy 
kétmilliárd ember hallhatta Graham 
prédikációit, beleszámítva a rádiós, il-
letve televíziós közvetítéseket is.

Billy Graham első magyarországi 
szolgálata Tahiban 1977-ben

Több amerikai elnöknek – Harry Tru-
man, Dwight Eisenhower, John F. Ken-
nedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, 
Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald 
Reagen, George Bush, Bill Clinton, 
George W. Bush Jr. – volt személyes 
lelki tanácsadója és lelkigondozója. 
Baptista elkötelezettségű, de nyitott 
evangéliumi protestáns gondolkodású 
emberként a felekezeti határokon túllép-
ve a keresztény egyházak világot átfogó 
lelki megújulásán is fáradozott.

Billy Graham az észak-karolinai 
Charlotte városa közelében született 
1918. november 7-én egyszerű farmer-
családban. Szülei eredetileg református-
presbiteriánus egyházhoz tartoztak, de 
nem nagyon gyakorolták hitüket. 1934-
ben egy városukban megrendezett evan-
gelizációs összejövetelen Graham meg-
tért és átadta életét Krisztusnak. Néhány 
hónap múlva bemerítkezett egy templo-
muk közelében található tóban, mintegy 
300 résztvevő jelenlétében, és a helyi 
baptista gyülekezet tagja lett. Ekkor 17 
esztendős volt. Miután leérettségizett, a 
Bob Jones University-n, majd a Florida 
Bibliaintézetben (ma Florida College) 
folytatta tanulmányait. Az iskola befeje-

zése után avatták baptista lelkipásztorrá 
1940-ben. Ezt követően kiegészítő ta-
nulmányokat folytatott a Chicago mel-
letti Wheaton College-ban.

Itt ismerte meg későbbi feleségét, 
Ruth Bellt (1920–2007), egy kínai 
orvosmisszionárius lányát, akivel 1943-
ban kötött házasságot. Egy rövid ideig 
pásztori szolgálatot végzett a Chicago 
melletti Western Springs Baptista Gyü-
lekezetben. Ebben az időben kezdte meg 
rádiós szolgálatát is a Song in the Night 
(Ének az éjszakában) című evangéliumi 

programban. Ez egy 45 perces adás volt, 
amit az egyik chicagói nagy hatósuga-
rú rádióállomás közvetített heti rend-
szerességgel. Ebben a műsorban jelent 
meg két későbbi barátja és segítő mun-
katársa, Cliff Barrows zeneigazgató és 
George Beverly Shea evangéliumi éne-
kes. Időközben Graham meghívást ka-
pott a Youth for Christ (Fiatalok Krisz-
tusért) felekezetközi keresztény ifjúsági 
szervezettől utazó evangélista szolgálat-
ra. Ezek után családját Észak-Karolina 
államba, Montreat közelébe költöztette 
egy hegyvidéki, egyszerű, fából épített 
családi házba. Mindvégig ez a szerény 
épület maradt otthonuk, ahol öt gyerme-
ket neveltek fel. Graham szolgálatában 
az igazi áttörést az 1949-es nyolchetes 
evangelizációs igehirdetés-sorozat adta, 
amit Los Angelesben szerveztek meg 
egy hatalmas autóparkolóban fölállított, 
több ezer ülőhelyes cirkuszi sátorban. 
Az evangelizáció során nagy lelki ébre-
dés indult el a városban. Mivel az esti 

A Budapest-Népstadionban százezer embernek hirdette  
az evangéliumot 1989-ben.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. március 5. oldal

ÜDVÖZLÜNK, áLDOTT 
KIRáLY!  Lk 19,28–40

„...és ezt kiáltották: Áldott a király, 
aki az Úr nevében jön! A mennyben bé-
kesség, és dicsőség a magasságban!” 
(Lk 19,38)

Virágvasárnap van. Hálás szívvel 
ünnepeljük Krisztust, az isten felkent-
jét, az örökkévaló királyt. A mai nap 
legtöbbet mondott szavai, kifejezései a 
gyülekezeteinkben: halleluja, hozsánna, 
áldott, aki az Úr nevében jön, érkezik a 
Messiás és király.

Graham felemelte a szavát az 1960-
as években fölerősödő szegregációval 
szemben. Baráti kapcsolatban volt dr. 
Martin Luther King baptista lelkipász-
torral, akiért közbenjárt a börtönből való 
kiszabadulása érdekében, sőt a New 
York-i 1957-es híres evangelizációja so-
rán Kinget is meghívta szolgálatra maga 
mellett.

Elítélte Dél-Afrika apartheid politiká-
ját és a kommunista országok erőszakos 
vallásüldöző, ateista diktatúráját. A hi-
degháború időszakában mégis ő volt az 
első amerikai evangélista, aki átjuthatott 
a „vasfüggönyön”, és prédikálhatta sza-
badon az evangéliumot.

Az áttörés 1977-ben következett 
be, amikor először látogatott Magyar-
országra. Ezt követte Lengyelország 
(1978), Kelet-Németország és Csehszlo-
vákia (1982), Szovjetunió (1984), romá-
nia és ismét Magyarország (1985), Kína 
(1988), majd ismételten Magyarország 
(1989). Emlékezetes marad számunkra 
a rendszerváltás feszült időszakában a 
budapesti Népstadionban összegyűlt, 
Isten igéjére figyelő mintegy százezer 
honfitársunk reakciója, akik a döntésre 
híváskor tízezerszámra özönlöttek le a 
lelátókról, hogy Bibliához jussanak és 
elkötelezzék magukat Jézus Krisztus 
követésére. Hitünk szerint ezek a láto-
gatások egyértelműen hozzájárultak a 
kelet-európai kommunista rendszerek 
összeomlásához. Mindezek után vált hí-
ressé sokat idézett mondata: „A kommu-
nizmust nem lehet kívülről megdönteni, 
ezért megyek a vasfüggöny mögé!”

Az utóbbi években egészségi állapota 
igen megromlott. Hosszú időn keresztül 
Parkinson-kór gyötörte. Legutolsó nyil-
vános ébredési összejövetelére 2005 júli-
usában került sor a New York-i Madison 
Square Gardenben, ahol a három nap 
alatt összesen 230 ezer ember hallhatta 
az evangélista búcsúzásnak szánt ige-
hirdetéseit. Azóta teljesen visszavonult 
a nyilvánosságtól, és vallomása szerint 
már csak a mennyei hazahívó szóra várt, 
ami Graham 100. esztendejében 2018. 
február 21-én meg is érkezett. Legyen 
áldott az emléke!

Dr. Mészáros Kálmán   
egyháztörténész

Ha Billy Graham visszajöhetne a 
mennyből a földre, hogy még egy utol-
sót prédikáljon, ezt mondaná: „Ismer-
ned kell Jézust. Térj meg bűneidből és 
fogadd Őt Megváltódnak és Uradnak! 
Akkor majd személyesen és bensősége-
sen fogod ismerni őt. Ő valóban az út, 
az igazság és az élet. Még ma meg kell 
ismerned Őt!” (J. Denison / HG)

A Jézust Jeruzsálemben fogadó soka-
ság örvendezve, istent dicsérve kiáltozta 
ezeket üdvözlésként, ahogyan elvonult 
előttük. Neked mit jelentenek a virág-
vasárnap ujjongók mondatai? Összeér-
nek-e bensődben az őszinte hódolat és 
imádat érzésével?

A látvány, ami a sokaság elé tárult ön-
magában nem méltósággal teli, nem ki-
rályi. A szemek előtt szamárcsikó hátán 
ülő, egyszerű, hétköznapi ruhát viselő 
férfi vonult. Az tette ünneppé a napot, 
ahogyan fogadták: a Jézus lába elé terí-
tett felsőruhák, a szívek mélyéről felfa-
kadó imádó szavak.

Tudod-e ezzel a sokasággal együtt 
imádni Jézust? Boldog lehetsz, ha ki-
rálynak látod őt! A Krisztust, mert „fel-
magasztalta őt Isten, és azt a nevet ado-
mányozta neki, amely minden névnél 
nagyobb... és minden nyelv vallja, hogy 
Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicső-
ségére.” (Fil 2,9.11) 
                Hajnal Zoltán (áhítat 2018)

VIRáGVASáRNAP
"Az Úrnak szüksége van rá!" 
 (Lukács 19:34)
Én Uram, nagy királyom
a szívem nézd - kitárom
előtted.

Mindent oda'dnék néked -
ha volna rá szükséged.

Parancsod készen várom.

Én Uram és királyom
használj, mert alig várom,

hogy alkalmas lehessek,
szolgálatot tehessek
Neked.
* * *
Bár ott lehettem volna!
Pálmát lengettem volna.
Lábad elé a porba
ruhám vetettem volna.
Ha ott lehettem volna!
* * *
"Kicsoda ez?"  (Máté 21:10)

A Názáreti Jézus ő!
Így szóltam volna bátran,
ha tőlem kérdezik: kicsoda ez?

Jézus ő,
a Mester,
ki életem örömmel,
erővel,
értelemmel
töltötte meg.

Azóta zeng az ének
ajkamon.  Nagy nevének
tisztelet és dicséret
érte.  S amíg csak élek
Uram, én arra kérlek:
nevedről hadd beszéljek,
s az ajkamon az ének
ne érjen soha véget!
               Herjeczki Géza (1974) Arany János:

ÉVNAPRA 
Kelsz és lenyugszol észrevétlenül: 
Innep volnál, de senki meg nem ül, 
Végzetes évi nap! 
Oh, e tömeg más napot ünnepel; 
Titkon sohajtja meg a hű kebel 
Halomra dőlt oltáridat. 
 
Emléked átkos, nyomasztó tereh: 
A vérnek és könyűnek tengere 
Mind, mind ahhoz tapad. 
Az ember gyönge: félve néz feléd, 
S mint egykor a tanítvány mesterét, 
Nehéz időkben megtagad... 
                            (1850 márc. 15)



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)

6. oldal 2018. március

matikát követve a változhatatlan, őszin-
te, üdvözítő hitről szóló igék üzeneteit 
hallgatva imádkoztunk, bekapcsolódva 
az egyes kontinensekért könyörgő világ-
imaláncba. Január 10-én dr. Krasznai 
Csaba református püspök testvér Jakab 
2:14-26 alapján a tettekben megnyilvá-
nuló, élő hit gyakorlására, megélésére 
buzdított bennünket. Az imahét záró al-
kalmára –az időjárás okozta közlekedé-
si nehézségek miatt- csak január 28-án 
kerülhetett sor. Hét magyar lelkész szol-
gált ez alkalommal a hit győzelmeihez 
segítő imádkozó és kitartó hitre buzdít-
va bennünket (zsidók 11:1,2,6). 

Ének és zenei szolgálatokat  énekka-
runk, a Harmónia együttes és dr. Mar-
ton Máriusz adventista lelkész testvér 
végezték. Máriusz testvér a zongorán 
adta elő a "Nagy Istenem ha nézem e 
világot" kezdetű ének lenyűgöző impro-
vizációját.

2017. december 17-én Varga Zsolt 
és Betty második gyermeküket -Sá-

muelt- hozták el a gyülekezetbe, hogy 
bemutassák az Úrnak. Az igehirdetés 
szolgálatát Kulcsár Sándor lelkipásztor 
testvér végezte, Lukács 1:57-66 közötti 
igeversek alapján. Buzdította a szülőket 
arra a boldog reménységre, hogy az Úr 
keze az ő gyermekükkel is vele lesz. (66 
v.) Balla Ilonka testvérnő, -a kis Sámu-
el nagymamája- 1Sámuel 3:19 versével 
bátorította a családot: "Sámuel felnöve-
kedett. Az Úr pedig vele volt és semmit 
sem engedett földre hullani igéiből." A 
Harmónia együttes, Lakatos Melinda és 
Kulcsár Annamária is üdvözölték az im-
már négy tagú Varga családot.

2018. január 14-én szeretettel és ke-
gyelettel emlékeztünk meg Mikló Já-
nosné sz. Király Irén tervérnő életéről, 
akit 2017. december 27-én hívott haza 
mennyei Atyánk az örökkévaló hazá-
ba. Elköltözött testvérnőnk 1935. júni-
us 18-án született Erdélyben, Értarcsa 
községben. Tizennégy éves korában 
megtért, és életre szóló hűséggel szívébe 

fogadta Megváltóját. 1991-ben érkeztek 
Clevelandbe. Az utolsó másfél évtized-
ben megromlott egészségi állapota mi-
att nem tudta elhagyni otthonukat, ezt a 
helyzetét ő békességgel, zúgolódás nél-

kül elfogadta. A gyászistentiszteleten 
Kulcsár Sándor lelkipásztor tv. János ev. 
11:23-27 igeversek alapján vigasztalta a 
gyászoló családot és a gyülekezetet az 
Úr Jézus Krisztus szavaival: "Én vagyok 
a feltámadás és az élet" (25), "feltámad 
a te testvéred" (23), feltéve a megszólító 
kérdést: "hiszed-e ezt?" (26b). A résztve-
vő család részérről fia Barnabás, Irénke 
testvérnő korábbi lelkipásztorai dr. Fa-
zekas László és dr. László Imre tartot-
tak megemlékezést. Fülöp Johanna a 
testvérnőnk betegágyánál tett utolsó lá-
togatásairól szóló megható beszámolójá-
ban elmondta, hogy kész volt elköltözni 
"ama szép honba fel." Emléke legyen 
áldott közöttünk. Jézus Krisztus tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz. (zsid 12:8) 
és Aki Őbenne hisz, annak örök élete 
van. (János 3:16/b)

Hamarosan ezután, január 27-én egy 
másik gyászistentiszteleten szolgált a 
vigasztalás igéjével lelkipásztorunk, 
egy evangélikus lelkipásztorral együtt. 
Edit Nickoson (70), Drescher Friderika 
-szövetségünk egykori pénztárosának 
özvegye- búcsúzott második leányától. 
Kulcsár testvéréken kívül a Sebestyén, 
Zeffer és Fazekas házaspár is jelen volt. 
Urunk vigasztalását kívánjuk ezúton is 
Friderika testvérnőnek és az egész csa-
ládnak.

                          Fazekas Erzsébet

Gyülekezetünk ünnepi örömeit meg-
sokszorozta az az áldott lehetőség, hogy 
az ádventben, Megváltónk születésére 
emlékező alkalmainkon és az imahéten 
több alkalommal együtt lehettünk ima-
házunkban a városban működő magyar 
közösségekkel.

December 9-én szeretetvendégséggel 
egybekötött ádventi, elő-karácsonyi is-
tentiszteleten készíthettük szívünket az 

ünnepekre. A megtelt imaházban Kul-
csár Sándor lelkipásztor testvér végezte 
az igehirdetés szolgálatát. Tamási Éva 
evangélikus lelkésznő hozzászólásával, 
a helyi énekkar, a fiatal házasokból álló 
Harmónia együttes, az evangélikus, 
katolikus kórus és a cserkészek fiatal-
jai lélekemelő énekekkel szolgáltak. Az 
alkalmat dr. László Imre nyugalmazott 
missziónárius lelkész testvér imádságá-
val fejeztük be.

2018. január 7-e és 9-e között estén-
ként az erdélyi szövetség által kiadott te-

CLEVELAND



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. március 7. oldal

Amint vagyok, csak úgy jövök, 
Nem az erőm, a Te erőd. A véred mossa 

le a bűnt, Isten Báránya, ím jövök.

Vihartól tépve, rongyosan, Kétségek 
közt, elkínzottan, A bűntől űzve  

fáradtan, Isten Báránya, ím jövök. 

Amint vagyok, eltévedett, Nálad re-
mélek menhelyet, Csak Tőled kérek én 

kegyet, Isten Báránya, ím jövök. 

Amint vagyok, Te elfogadsz, A bűntől 
megszabadítasz, Hit által nékem üdvöt 

adsz, Isten Báránya, ím jövök. 

Amint vagyok, nincs akadály, Tetőled 
semmi el nem zár, Tied vagyok egészen 

már, Isten Báránya, ím jövök. 
                        (HH 38. BGyÉ 217.)

ben a detroiti magyar gyülekezet meg-
hívását elfogadva családjával együtt az 
Egyesült Államokba költözött. Kezde-
ményezésére alakult meg az Amerikai 
Ifjúsági Szövetség. 1988-ban Kispesten 
folytatta igehirdetői munkáját, ahol 
1993-ig tevékenykedett.

Ez időszak alatt került sor a Billy Gra-
ham-evangelizációra, ahol dr. Harasz-
ti Sándor személyi titkára volt, illetve 
tolmácsolásokat is végzett. Kispesten 
egyik alapító tagja volt a Reménység 
Ökumenikus Általános Iskolának, illet-
ve Amerikából hat angoltanárt hívott 
meg, akik az Awana gyermekmissziót is 
elindították. Ezután Kispest 2-es számú 
körzetében szolgált, és ekkor kezdte el 
lelkészi tevékenységével párhuzamosan 
az angol tanítást, amit éveken át külön-
böző általános iskolákban gyakorolt.

1995-ben kapott meghívást a vácegresi 
gyülekezettől, ahol 2004-ig szolgált. Az 
ezt követő években ügyintéző lelkész 
volt a selypi, majd a béri gyülekezetek-
ben, 2015-től életének legutolsó idősza-
káig pedig a kétegyházi gyülekezetben.

Lelkipásztori szolgálata mellett szá-
mos más körben is aktívan tevékeny-
kedett: önkéntes kórházlátogató volt a 
kistarcsai kórházban, a Gedeon Társa-
ság tagjaként kórházakban és iskolák-
ban osztott Bibliát, a Lepramisszióban 
kurátorként működött közre, a Baptista 
Rádióban pedig műsorvezető-szerkesz-
tőként áhítatokat és riportokat készített.

Nyugdíjas lelkészként újra bekap-
csolódott az újpesti baptista gyülekezet 
testvéri közösségébe, mely gyülekezet-
nek tagja volt.

Váratlanul jött betegségét türelemmel, 
alázattal és méltósággal viselte. 2017. jú-
nius 10-én az esti órákban az Úr magá-
hoz szólította.

Temetésére június 20-án került sor a 
péceli baptista temetőben. Utolsó útjára 
rokonsága mellett számos lelkipásztor 
szolgatársa, barátja és lelki testvére kí-
sérte el. Életútját az újpesti gyülekezet-
ből Papp Szabolcs ismertette. A család 
részéről megható módon Lovas Korné-
lia szólt a gyászolókhoz. Igehirdetéssel 
Papp János egyházelnök szolgált. A sír-
nál a gyászistentisztelet liturgusa, Mé-
száros Kornél főtitkár méltatta Lovas 
András életútját. záróimát a lelkipász-
tori kar nevében dr. Mészáros Kálmán 
kispesti lelkipásztor mondott.

               Baptista sajtószolgálat 
Huli Sándor detroiti lelkipásztor le-

vélben emlékezett Lovas testvér detroiti 
szolgálatára, s fejezte kis közösségünk 
részvétét egykori lelkipásztora iránt. A 
levelet a temetőkertben felolvasták.  

„Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy 
az, akit szeretünk, aki 1984-1988 között 

négy éven át volt a Detroiti Gyülekezet 
lelkipásztora, beteg. Imádságban hor-
doztuk őt, és kértük az Urat, hogy legyen 
testvérünkkel a nyomorúságában. Min-
denható Atyánk azonban úgy döntött, 
hogy ezután Lovas testvér legyen Ővele 
a mennyei dicsőségben, amint azt Meg-
váltónk megígérte az övéinek.

Hisszük, hogy munkálkodása nem 
volt hiábavaló közöttünk, és hálásak 
vagyunk azért, hogy általa Isten áldását 
tapasztalhattuk sokszor, sokféleképpen. 
Miközben testvérünkre emlékezünk, biz-
tos reménységgel tekintünk előre, mert 
csak vándorok vagyunk itt, főnt van a 
hon. Valaki már hazaérkezhetett, hisz-
szük, hogy ott leszünk majd mi is! Ez ad 
számunkra vigasztalást. - 2Kor 4,17-18

A Detroiti Magyar Baptista Gyüleke-
zet nevében: Huli Sándor lelkipásztor

„A sújtottak terhét megosztjuk szí-
vesen, és folynak részvét könnyeink 
Urunkhoz közösen." Ez az ének oly 
sokszor vált már aktuálissá számomra, 
főleg gyászhírek folytán, temetésekkor 
- amik sűrűn voltak az elmúlt időben. 
Hétfői áhítatunkban megérintett Hegyi 
András lelkipásztor testvér elmélkedé-
se: "...elmegyünk a gyászolók mellett 
együttérzés nélkül. Pedig a másik ne-
hézségeiben a kezünket nyújtani, fájdal-
mában osztozni tudnánk. De szem kell 
hozzá, hogy észrevegyük azokat, akiken 
mi segíthetünk. Csak ne lennénk annyira 
önmagunkra koncentráltak mi, kegye-
sek is! Nekünk engednünk kellene, hogy 
tegye azt általunk, amit ő akar. A szánk-
kal szóljon, a kezünkkel simogasson, a 
szívünkkel érezzen. Nem erről kellene 
szólnia a keresztyénségünknek?"

                              Dócze Erzsike 

Lovas testvér Jonival a Budapest '89 
Billy Graham konferencián.

Akik 
ELmENTEk

LOVAS ANDRáS 
(1946–2017)

Lovas And-
rás 1946. 
november 29-
én született 
B u d a p e s t e n 
szülei négy 
élő gyermeke 
közül a leg-
idősebbként. 
Iskoláit Budapesten végezte. Szüleivel, 
nagyszüleivel együtt az újpesti baptista 
gyülekezetbe járt, ott kezdte meg szol-
gálatát először a zenekarban, ahol kü-
lönböző hangszereken játszott, majd az 
énekkarban, illetve a Központi Énekkar 
tagjaként. A zenei szolgálatok és az Ige 
szeretete mélyítette el döntését az újjá-
születésre, melynek eredményeképpen 
1964 húsvétján id. Vass Ferenc testvér 
által hitvallón alámerítkezett.

A lelkipásztori szolgálatra az Úr az 
1Móz 12,1 alapján hívta el. 1965-ben 
jelentkezett a Baptista Teológiai Szemi-
náriumba, ahol 1969-ben szakvizsgá-
zott, majd 1970-ben avatták lelkésszé 
Kisvárdán, ahol szolgálatát megkezdve 
12 állomásos körzet lelkipásztora lett. 
Még ugyanebben az évben vette felesé-
gül Szolga Borbálát, majd a következő 
évek során megszülettek gyermekeik: 
Aranka, Kornélia és Barbara.

Kisvárdát követően 1974-től a kiskun-
halasi körzetben szolgált, majd 1984-



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
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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. március

Evangelicalism has lost its leader. It 
seems that we are now fragmented. But 
the question is not, "Who will be the 
next Billy Graham?" The question is, 
"Are Christians worldwide open to the 
movement of the Holy Spirit in their lives 
the way Dr. Graham was?" "The Lord 
giveth. The Lord taketh away. Blessed 
be the name of the Lord!"

The Baptist family around the world 
mourns the loss of this great man who 
did so much to advance the Kingdom of 
God here on earth.   - bwanet.org

Washington, DC (BWA)--On behalf 
of the Baptist World Alliance (BWA), 
General Secretary Emeritus Denton 
Lotz, family member and long time 
friend of Billy Graham, issues the 
following personal statement:

 The world has lost a great spiritual 
leader. Christians have lost a great 
evangelist. What was the basis of his 
spiritual strength? The strength of Billy 
Graham was his humility in the face of 
Christ! I remember when he began to 
preach in Eastern Europe. A Hungarian 
bishop who hosted him one day said, 
"You know the Communists said only 
bad things about Billy Graham, but now 
that I have been with him I know that his 
power comes from his humility before 
God!" It was an honor to accompany 
him on many of his trips to Eastern Eu-
rope where thousands suffering under 
communism were encouraged. Many 
gave their hearts to Christ.

I remember during the Vietnam War 
when we were in Geneva and some 
students were protesting. Billy went up 
to them and in Christian love talked 
to them and befriended them. He was 
not ashamed of the Gospel. Whether 
speaking to kings or queens or peasant 
farmers he respected all peoples. One 
of his great contributions to America 
and the world was his call for racial 
reconciliation. He was a friend of Mar-
tin Luther King Jr. Both recognized the 
power of the Gospel.

Billy Graham was an evangelist for 
the world, beyond denominationalism. 
He called men and women to Christ, 
not to his own tradition. Pope John 
Paul II was his friend. Once when I 
brought the pope greetings from Dr. 
Graham, his eyes lit up and he returned 
the greetings with thanks. Nevertheless, 
Dr. Graham was pleased to be part of 
the Baptist tradition. Since 1950 until 
1990 he preached at every Baptist 
World Alliance congress. In later 
years, he was distressed at the disunity 
among Baptists. The call of Christ was 
a call for unity. At the SBC (Southern 
Baptist Convention) Convention in 1995 
in Atlanta, USA, he admonished us all, 
"Support the Baptist World Alliance!" 
It was always a joy to count on Dr. 
Graham's support and encouragement.

Walking Together to Glory
Another evangelical hero and architect 

of the movement reflects on Graham's 
life and legacy.

JOHN R. W. STOTT
John R. W. Stott first met Billy Graham 

in the 1940s, while sharing an open-air 
meeting at Speakers' Corner in London's 
Hyde Park. Their shared concern for 
evangelism led to a close association 
during Graham's 1954 Harringay 
crusade, which captivated London 
nightly for nearly three months. Over the 
next 50 years, the two men's lives would 
frequently intertwine, through shared 
leadership in significant ventures like 
the Lausanne International Congress on 
World Evangelization and in personal 
friendship. In 2007, Stott offered these 
unpublished reminiscences:

Integrity. If I had to choose one 
word with which to characterize Billy 
Graham, it would be integrity. He was 
all of a piece. There was no dichotomy 
between what he said and what he was. 
He practiced what he preached.

Finance. When Graham first came to 
London, a considerable group of church 
leaders was wondering whether to invite 
him to preach there. They were critical, 
but he had anticipated their questions. 
He was able to say that he received a fi-
xed salary, less than most salaries paid 
to the senior pastors of large churches, 
and he received no "love offerings" 
(unaccounted extras). As for crusade 
finances, they were published in the 
press during each crusade.

Sex. Graham was exemplary in his 
private life. Sometimes he said publicly 
that he had slept with one woman only, 
his wife, ruth. He had no skeletons in 
any closet.

Harringay. After postponing the 
close of the Harringay crusade, it 
went on to last 12 weeks, becoming a 
remarkable phenomenon. Our church 
(All Souls, Langham Place) was fully 
involved, and I went almost every night. 

Twelve thousand people assembled, 
night after night, and listened attentively 
to the message. Each night, I asked 
myself what brought the crowds, since 
many of our churches were half-empty. 
The answer, I thought, was that Gra-
ham was the first transparently sincere 
preacher they had ever heard. There 
was something authentic about that 
man. As many media people confessed, 
"We don't agree with him, but we know 
he is sincere."

Courage. Few Christian leaders 
have been granted an audience with 
successive American presidents, with 
Queen Elizabeth II, and with many other 
national leaders. Lesser mortals might 
well have used such opportunities to 
boost their own ego, but Graham used 
them as opportunities for the gospel. He 
was not afraid of human beings, however 
exalted in popular opinion.

Study. Graham was always conscious 
of lacking a formal theological education. 
But he had a substantial personal library 
and kept up some regular reading. 
Speaking to about 600 clergy in London 
in 1979, Graham startled his audience 
with two suggestions for how he would 
change his ministry if he were to start 
over. First, he would study three times 
as often and take on fewer engagements. 
Second, he would give more time to 
prayer. In making these statements, he 
must have had in mind the two apostolic 
priorities of Acts 6:4 ("attention to prayer 
and the ministry of the word").

Christmas. In November 1955, I had 
the privilege of serving as Graham's "chief 
assistant missioner" during his Camb-
ridge University mission. During those 
ten days our friendship strengthened, 
and I was touched to be invited to spend 
Christmas with the family at Montreat. I 
cherish two vivid memories of that visit. 
The first was family prayers each day. I 
saw the world-famous evangelist reading 
the Scriptures and praying with ruth and 
their children. Secondly, we all carried 
Christmas parcels to a settlement of 
poor "hillbilly" families on the mountain 
nearby. In both cases, Graham the mass 
evangelist was sharing the gospel with 
small groups.

Message. One important aspect of 
Graham's preaching was his continuous 
return to the good news of Christ crucified. 
Though this habit garnered constant 
criticism, he refused to be dislodged from 
gospel essentials. For preparation, he also 
read several newspapers and had aides 
scouring them, so he could comment on 
current events.

Social conscience. Graham accep-
ted the statements of the Lausanne 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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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).

Billy Graham temetése  
- döntésre hívással

Egy 12 méteres üveg keresztre néző 
evangélizációs sátor adott helyet Billy 
Graham temetésének, melyet a 80 évet 
átölelő szolgálatának a témája jellem-
zett: felhívás arra, hogy fogadd el 
Krisztust Uradnak és Megváltódnak! 

„Ha ez a te temetésed lenne – mond-
ta az evangélista fia, Franklin Graham 
– már a mennyben lennél? Biztos vagy 
ebben?” A március 2-én, Charlotte, N.C.-
ban, a Billy Graham Könyvtár előtt tar-
tott temetési igehirdetését mintegy 2300 
meghívott vendég hallgatta, közöttük 
Trump elnök és Pence alelnök is. „Ha 
nem vagy biztos ebben, akkor rendezd el 
ezt a kérdést egyszer és mindenkorra – 
nincs alkalmasabb idő erre, mint most, 
Billy Graham temetésén.”   

(A vendégek között ott volt a Magyar-
országi Baptista Egyház elnöke, Papp 
János is. Az egyenes internetes, valamint 
a sok TV állomás által közvetített adást 
milliók követték – látták, hallgatták.) 

Billy Graham, aki személyesen több 
mint 210 millió embernek prédikált, 
február 21-én, 99 éves korában halt meg. 
Temetését több mint egy hetes gyász-
szertartás sorozat előzte meg. Ennek so-
rán koporsóját a U.S. Capitol Rotunda-
ba is elvitték. 

A temetésen Graham mind az öt gyer-
meke emlékezett, valamint a világ más 
részeiről érkezett előadók; többek között 
Michael W. Smith és a Gaither együttes 
énekelt.

Graham pásztora, Don Wilton (First 
Baptist Church, Spartanburg, SC) be-
vezetőjében elmondta, hogy Graham 
szilárdan hitt Isten Igéjében, a Bibliá-
ban. Szerette, s az adott irányt életének, 
sőt halálának is. Hitte, hogy Istenről és 
Jézus Krisztusról a Biblia tanúskodik 
igazán. Jelen voltak többek között a Déli 
Baptista Szövetség, és intézményei je-
lenlegi és korábbi vezetői.

Billy Kim, Graham fordítója az 1973-
as Seoul-i evangélizáción (Dél Kórea) is 
a szolgálattevők között volt, fémjelezve 
Graham nemzetközi misszió-munkáját. 
Kim felidézte Grahammal való utolsó 
találkozásának egy mozzanatát: a már 
nehezen látó és halló idős evangélista, 
amikor megértette, hogy Kim áll előtte, 

viccesen ezt mondta: „rendezzünk még 
egy „cruszédot” Kóreában!” A gyüleke-
zetem 300 tagú volt az evangélizáció ide-
jén, s az evangélizációd után húszezerre 
növekedett – mondta Graham koporsója 
mellett Kim, a Baptista Világszövetség 
korábbi elnöke. A növekedést, az óriás-
gyülekezetek szaporodását Koreában a 
te igehirdetéseid inspirálták. 

Lányai, Anna Graham Lotz például 
azokról a rendszeres családi-áhítatokról 
emlékezett meg, amelyekre apja minden 
nap összegyűjtötte az otthon lévőket, 
még a legutolsó időkben is. Ruth Gra-
ham pedig apja feltétel nélküli szereteté-
ben Isten szeretetét, bűnbocsátó kegyel-
mét látta és idézte fel életének egy nehéz 
szakaszából.

Többen is említették Graham vágyako-
zását a mennyei hon után. „Az utóbbi évek-
ben egyre csendesebb lett” - mondta apjáról 
Franklin, a Billy Graham Evangélizációs 
Társaság elnöke. „Életének ebben az utol-
só évében nagyon is keveset beszélt, és én 
azt hiszem, hogy azért, mert figyelme már a 
Mennyországon volt.”

Szolgálata során Franklin Graham beszélt 
többek között az evangélium lényegéről, az 
Isten Igéje csalhatatlanságáról. „A világ, a 
maga politikailag korrekt módszereivel el 
akarja hitetni veletek, hogy sokféle úton 
el lehet jutni Istenhez – de ez nem igaz!” 
„Apám bizonyára szeretné, ha elmonda-
nám most nektek, hogy Isten elküldte Fiát, 
egyszülött Fiát a mennyből a földre, hogy 
elvegye a mi bűneinket. Aztán bűneinket 
a keresztre vitte, s ott meghalt helyettünk. 
Vérét ontotta mindannyiunkért.” „Eljön és 
beköltözik minden szívbe, ahova behívják. 
Ha megvalljuk bűneinket, és hiszünk az Úr 
Jézus Krisztusban, az Ige szerint üdvözülni 
fogunk.” „Apám – fejezte be Franklin Gra-
ham – itt nem látlak már többé, de találkoz-
ni fogunk még.”

Billy Graham temetését ezután egy 
zárt körű elhantolás követte a Graham 
Könyvtár mögötti parkban, ahol felesé-
ge mellé temették. Ezen főleg a bővebb 
család vett részt. Mint a korábbi esemé-
nyeket, ezt is folyamatosan közvetítette 
Interneten a BGEA. Ma is megnézhető.

Sírkövén ez áll: Billy Graham / Nov-
ember 7. 1918 – Február 21. 2018 / Az 
Úr Jézus Krisztus Evangéliumának Pré-
dikátora / János 14:6

    A baptistpress.com alapján, HG 

Covenant, which commended both 
social action and evangelism. Although 
he knew that his personal vocation was to 
evangelize, he had the courage to refuse 
involvement in a South African crusade 
governed by apartheid strictures. He 
also had a personally tender social 
conscience and supported many good 
social causes.

Influence. He did much (especially 
through the Amsterdam conference) to 
encourage younger evangelists. He put 
evangelism on the ecclesiastical map, 
making it respectable in a new way. But 
his influence is perhaps best seen in a new 
worldwide evangelical unity, manifest 
in such initiatives as the launching of 
Christianity Today and the gathering of 
several global evangelical congresses.

Team. A notable feature of the Billy 
Graham Evangelistic Association is that 
it has never been a one-man show. True, 
Graham was always the main preacher. 
But the trio of Graham, Cliff Barrows, 
and Bev Shea always appreciated and 
supported one another. No traces of 
jealousy spoiled this cooperation.

John R. W. Stott (1921–2011) was 
rector of All Souls Church in London, 
founder of Langham Partnership Inter-
national, and author of many books, 
including Basic Christianity and The 
Cross of Christ.    Christianity Today

Billy Graham 5 gyermeke a temetésen
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2018. március

ELŐREhOZOTT MENYEGZŐ
1983-ban házasodtunk össze. Eredeti-

leg augusztusban lett volna az esküvő, 
de mivel meghívást kapott a Központi 
Énekkar Amsterdamba, a Billy Graham 
Konferenciára, házaspárként szerettünk 
volna részt venni azon. Így 1983. május 
28-án összeházasodtunk. Ez volt az első 
nyugati utam. Első repülés, és persze 
nászút - egy fantasztikus alkalomra, egy 
nagyszerű énekkar tagjaiként! Csodála-
tos 10 nap volt. 

„Oly csodás a Jézus nagy kegyel-
me...” volt Billy Graham kedves éneke, 
amit minden alkalommal elénekeltünk. 
Felejthetetlen élmény volt az énekkar-
ral együtt szolgálni, és részt venni egy 
nagyon színvonalas evangéliumi konfe-
rencián. A fényképek nagyon sok szép 
és szomorú élményt elevenítenek fel 
– olyan sokan hiányoznak már az éne-
kesek közül is. Szeretném, ha a képek 
közül legalább egy beleférne az újságba. 
Ezen az amsterdami Novotel szálló előtt 
állunk. Balról: Dobner Erika, Enye-
di Irénke, Oláh Gábor és Irén, Katona 
Lenke és Géza. 

                                Katona Lenke

1989. július 29. Budapest, Népstadi-
on. Ezen a napon tértem meg Jézushoz, 
Billy Graham prédikációjakor. Emlék-
szem, ott volt Joni is, aki egy fejes-ug-
rás következtében lebénult, és utána ő 
is megtért. Szájjal festett, gitározott, és 
énekelt. A stadionban még magyarul is: 
„Bár e földön tolószékben élek én... mert 
a menny közel van hozzám...” énekelt. 
Könyvet írt az életéről, amit később to-
vább ajándékoztam. Nagyon emlékeze-
tes nap volt számomra. remegő lábak-
kal mentem előre a családommal. Azóta 
is az Úr áldását kérem a családomra, di-
csérve és magasztalva az Urat. Graham 
testvér egy különleges és áldott lelki-
pásztor volt. Hálás szívvel gondolok rá.

                        Szemlics Tiborné

Nekem nem adatott meg az a ki-
váltság, hogy Dr. Billy Graham test-
vérrel személyesen találkozhassam. 
Édesapámnak, ellenben igen. Az első 
alkalomra a bukaresti Amerikai Nagy-
követségen került sor. A romániai evan-
gelizálása előtt testvérünk oda hívatta a 
különböző felekezetek lelkipásztorait. 
Fogadást adtak tiszteletükre. Mindenkit 
bemutattak Graham testvérnek és kezet 
foghattak vele. A második alkalommal 
a budapesti Népstadionban rendezett 
evangelizáláson találkozott a világhírű 
hitszónokkal.  Akkor örvendtek, hogy a 
Mindenható Isten úgy alakította a ked-
vezőtlennek tűnő időjárást, hogy az ne 
zavarhassa meg az evangelizációt. Le-
nyűgöző volt a megtelt stadion és még 
inkább a végén a Jézus Krisztus melletti 
döntést nyilvánítók sokasága.

Ellenben nekem is részem lehetett a 
Billy Graham Evangelizációs Társasággal 
való ismerkedésben. Először a romániai 
Temesváron vehettünk részt a Remény-
ség Fesztivál előkészítésében és lebonyo-
lításában, amikor a fia, Franklin Graham 
hirdette az élő evangéliumot. Másodszor 
pedig a budapesti Reménység Fesztiválon 
lehettünk lelkigondozók, amikor szintén 
Franklin Graham prédikált.

Sokat tanultunk a Billy Graham Evan-
gelizációs Társaság munkatársaitól és 
Franklin testvértől is, bár ő rövid ide-
ig volt köztünk. Az utóbbival kezdem. 
Mindig nagy tisztelettel beszélt az édes-
apjáról. Mindkét alkalommal kedves 
testvéri üdvözletet hozott tőle. röviden 
ismertette hogylétét is. Franklin testvér 
elmondta saját megtérését is igehirdeté-
seiben. Nem szépítette, nem takargatta a 
megtérése előtti, az evangélium ügyére 
és a családjára szégyent hozó viselkedé-
sét. Hála Istennek, hogy aki egykor té-
vutakon járt, ugyanaz a személy sokakat 
vezet az Úr Jézus Krisztushoz! Szülei is 
sokat imádkoztak ezért a gyökeres for-
dulatért. Többször láttam olyan rövid 
videót, amely a karácsonyi cipős-doboz 
akciók lehetőségeit ismertette, és buzdí-
tott a bekapcsolódásra. Ezeken Franklin 
Graham testvérék módszerét is szemlél-
hettük. Mi is nyomukba léptünk.

Azt észleltem az említett evangelizá-
ciós társaságnál, hogy nagyon komolyan 
vettek minden reménység Fesztivált. 
rengeteget imádkoztak azokért. Ebbe 
igyekeztek bevonni minél több testvért. 
Aztán zajlott a gondos előkészületek 
különböző szakasza. Így felvették a kap-
csolatot a különféle felekezetek vezetői-
vel, lelkészeivel. Igyekeztek megnyerni 
őket az ügynek. Kihasználták a média 
kínálta változatos lehetőségeket az evan-
gelizálás helyének, időpontjának, műso-

rának, céljának ismételt ismertetésére. 
Lelkigondozók százait képezték ki. Ne-
kik is felkínálták saját körükben a meg-
térés, a megújulás lehetőségét. Mind-
annyian kaptunk kis könyvecskéket 
melyek egy része kimondottan nekünk 
szólt, a másik része pedig az Isten után 
érdeklődőknek készült. DVD-ket is ad-
tak, hogy házi és gyülekezeti összejöve-
teleken nézzük meg azokat még az evan-
gelizálás előtt. Ezeknek az érdeklődést 
kellett felébreszteniük és táplálniuk. 
Pergő cselekményük az élet különböző 
kihívásairól adott hiteles képet. A javalt 
megoldás biblikus volt. Bizonyságtéte-
lek voltak. Felkészítettek bennünket az 
utógondozásra is, amibe beleértették a 
döntésre jutottak meglátogatását is ott-
honaikban. Tapasztalatainkról írásos 
beszámolót kértek. Hálásan vallom, 
hogy a felkészítésünk, a bevetésünk az 
evangelizációs alkalmakon határozottan 
jót tett lelki-életünknek és gyülekezete-
inknek.

Az evangelizációs alkalmak látoga-
tását bérelt autóbuszokkal, vonatokkal 
is elősegítették. Ugyanakkor különféle 
TV csatornákon élőben közvetítették az 
ilyen rendezvényeket.

Azért, hogy mindez megtörténhessen, 
a fizetett munkatársaik rövidebb-hosz-
szabb időre lemondtak a családi fészek 
melegségéről. Megtörtént, hogy elég 
sűrűn követték egymást a reménység 
fesztiválok, de különböző országokban 
és földrészeken.  Ha felfigyeltek olyan 
lelki-munkásokra, akiknek ég a szí-
vük az elveszettekért, és látták, hogy 
rátermetten végezték evangelizációs 
feladataikat, akkor esetleg meghívták a 
csatlakozásra az állandó munkatársak 
csoportjába, nemzetközi munkára. Azt 
is meg kell említenem, hogy megérke-
zésüktől elmenetelükig sok váratlan for-
dulatot élnek át. Egyesek örömet okoz-
nak, mások plusz nehézséget. Ez komoly 
szellemi küzdelem is!

Szívemből hálát adok minden test-
vérért, aki megmaradó eredménnyel 
terjeszti a jóhírt, vagy építi az új életet 
kezdőket.

                  Vass Gergely, Kelowna

A BILLY GRAhAM EVANGELIZáCIÓS 
TáRSASáGRA EMLÉKEZEM
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jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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IMáDKOZZUNK 
EGYMáSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

TáVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - DÉLVIDÉK 
életükben, útközben is több keresztyén 
impulzus érte őket. Végül a szabadkai 
menekült táborban értek be a gyümöl-
csök. Varga Tibor munkatársam hű-
ségesen és rendszeresen foglakozott 
velük, a keresztyénség alaptanításait át 
adta nekik. Őszinte megtérést láttam az 
életükben, felemelő érzés volt hallani 
őket énekelni, ahogy a Messiás Jézust 
magasztalják. Isten különleges kegyel-
mének tekintettük, hogy részt vehettünk 
a bemerítésükön, kézrátételes áldást 
mondhattunk az életükre. 

BEMERÍTÉS 
Október 15. bemerítésre került sor a 

gyülekezetünkben. Egy testvérnő pe-
csételte meg így a hitét, aki már több 
éve kapcsolatban van o gyülekezettel, 
de csak az idén jutott el arra a hitbeli fel-
ismerésre, hogy megtegye ezt a lépést. 
A bemerítéskor elhangzó felhívásra töb-
ben is igennel válaszoltak, hogy ők is 
Jézusra bízzák az életüket. 

A múzeum híd szeretne lenni – ösz-
szekötni a ma emberét a bibliai időkkel. 
Bibliák és a biblia korához kapcsolódó 
tárgyak által, aktualizálni az ősi szöveg 
mai üzenetét. Szeretné felkelteni az ér-
deklődést az Isten szava iránt, és hogy 
segítséget nyújtson az érdeklődők szá-
mára, hogy jobban megértsék a Bibli-
át, eligazodjanak a Biblia világában, és 
hogy Bibliát Isten szavaként fogadják el. 

A Biblia Múzeum célja, hogy egy 
olyan hely legyen, ahol a Biblia meg-
elevenedik, a múlt közel jön, a jövő ki-
élesedik. A kiállítás bemutatja a Biblia 
sokszínűségét térben és időben. 

A kiállítási tárgyak között láthatók 
eredeti ritka példányok és hasonmás 
kiadványok, ami viszont annyira egye-
di és fontos azt fotókkal és plakátokkal 
illusztráljuk. 

A kiállítási tárgyak között barangol-
hatunk, a történelemben, visszakanya-
rodhatunk bibliai időbe. áttekinthetjük, 
a nemzeti nyelvek fejlődését. Megismer-
hetünk különböző nyelveket és Írásokat. 

Jelenleg közel 500 kiállítási tárgyat le-
het megtekinteni, ami folyamatosan bő-
vül, több mint 80 nyelven van Szentírás 
vagy annak csak egy része. Bibliai kor-

EVANGELIZáCIÓ 
Júliusban Nick Vujicic ausztráliai 

evangélista szolgálatára került sor Sza-
badkán. Ez az esemény összehozta sza-
badkai és a környező evangéliumi gyü-
lekezeteket. Az evangelizációt hosszú 
előkészítő idő előzte meg. A szervezés 
nagy kihívást jelentett e szervezésben 
résztvevő gyülekezetek számára. Több 

gyakorlati kérdést kellett megoldani, 
de imahálózatot is létre hoztunk, mert 
tudtuk, hogy az áldás csakis az Úrtól 
függ. Nem is maradt el az áldás, hiszen 
minden várakozáson felül történt, több 
mint 3000 ember hallhatta Isten szere-
tetéről szóló örömhírt, egy hiteles em-
ber szájából, aki kezek és lábak nélkül 
tett bizonyságot, hogy Isten szeretete 
által teljes az élete. Az előadás végén 
több százan jöttek előre, hogy imádkoz-
zon értük, és hogy ezzel is kifejezzék, 
hogy nekik is szükségük van arra Aki 
Nick-nek megváltoztatta az életét, és 
magajándékozta azzal az örömmel és 
békeséggel, ami a körülmények ellenére 
sugárzik róla. 

MENEKÜLTEK 
Menekültek között rendszeresen szol-

gálunk a Kelet-Európa Misszió kereté-
ben. Testi szükségleteiket törekszünk 
kielégíteni (évszakhoz képest megfelelő 
ruházat, élelmiszer gyógyszer…). 

Ezt a szolgálatot szeptemberben Is-
ten különleges módon áldotta meg, az 
Ő kegyelméből néhány Iránból érkezett 
menekült bemerítkezett. Isten már saját 
hazájukban elkezdett munkálkodni az 

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

ból látható gyakorlati eszközök, fegyve-
rek, pénzek. 

2017 szeptember és november között 
Topolyán a városi múzeumban lett meg-
szervezve a délvidéki REFORMÁCIÓ 
500 ÉVE kiállítás, ennek keretében he-
lyet kapott a csantavéri Bibliamúzeum 
gyűjteményének egy része és lehetőség 
volt beszélnem és írnom, a Bibliáról és 
annak hatásáról a reformációra és a ma 
emberére. 

                               Nagy Tibor lp.
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AZ EVANGÉLISTA - Meditáció 
egy Graham kép felett/alatt

Kedvencem volt ez a kép, most is tet-
szik. Százezres, vagy egymilliós tömeg-
nek prédikál Billy Graham. Vagy nem 
Grahamet látjuk hátulról? De igen, ő 
az – vagy mégsem? A világ evangélistá-
ja, szívében és ajkán az örömhír, s vele 
szemben az egész világ – a bűneiben élő, 
megváltásra szoruló, de arról még nem 
tudó tömeg. Milyen nehéz, milyen ma-
gányos küldetés!

De nem, az evangélista nem magá-
nyos! Krisztus tanítványa, az evangé-
lium hírnöke nem egyedül áll feladata 
előtt! Mózes igen. Jeremiás? Igen. Az 
Ószövetség prófétái mind ilyen „magá-
nyos farkasok” voltak. Egyedül harcol-
tak – az Úrral, Aki olyan feladatot adott 
nekik, hogy alig bírták hordozni azt, s 
népükkel, akik nem ismerték fel, hogy 
saját érdekükben hallgatniuk kellene a 
prófétára. 

„SOK NÉPEM VAN EBBEN  
A VáROSBAN.”  (Csel 18:10)

Mi sem látjuk őket,
s nem is csoda.
Nincs jobb szemünk,
mint Pálnak
és nincs nagyobb hitünk, 
se szívünk.

Tégy hát csodát velünk is!

Gyógyítsd meg szemünk,
hogy lássuk,
mi nem látható;
s gyógyítsd meg
magába-fulladó szívünket!

És akkor elmegyünk
a tieidhez,
és megkeressük,
kiket mi még nem ismerünk,
kikkel nem is törődtünk eddig,
s hirdetjük nekik
nagy szerelmedet:
a jó hírt,
az örömüzenetet.

Gyógyíts meg minket Urunk!
Érintsd meg megvakult szívünket,
hogy el ne vesszen
körülöttünk élő sok gyermeked,
és el ne vesszünk
velük együtt mi is!

                            Herjeczki Géza 

Az evangélista mellett és mögött 
munkatársak sokasága áll. A Szentlé-
lek hozta ezt a változást az újszövetségi 
gyülekezet életbe, működésébe. 

Billy Graham lehet, hogy sokszor 
egyedül állt az evangélizációs sátor, 
vagy a stadion szószékén, de szinte szol-
gálata legelején kapott két olyan munka-
társat (Cliff Barrows és George B. Shea), 
akik aztán hét évtizeden át mellette 
álltak, vele együtt szolgáltak. Hamaro-
san (1950) létrehozták a Billy Graham 
Evangélizációs Társaságot, ami azóta is  
töretlenül működik. Ez a társaság, egyre 
növekvő munkatársi gárdával szervezte 
azután az evangélizációs kampányokat. 
Graham kezdetben csak angol nyelvte-
rületen szolgált. Voltak és lettek munka-
társai, akik utat nyitottak neki más nyel-
vű, sőt más politikai rendszerekben élő 
népek felé is. Kellett, és volt is útkészítő, 
tolmács, mint pl. Dr. Haraszti Sándor, 
vagy Billy Kim. 

Egy-egy nagyobb evangélizáció le-
bonyolításához sokak segítségére 
volt szükség – és voltak munkatársai, 
mindenütt. Például a Budapest '89-es 
evangélizáción velem együtt több mint 
ezer szolgatársam – közöttük a képen 
is látható, a megtérőknek olvasnivalót 
osztó Széll Bulcsú evangélikus lelkész 
is. Hát nem baptista lelkipásztor volt 
Graham? De az volt. Sőt annál is több: 
Krisztus olyan szolgája, aki az evan-
gélista munkáját végezte – arra kapott 
elhívást is, tálentumot is. A bűnösöket 
megtérésre hívta, pontosabban Jézus 
Krisztushoz hívta, Aki a kereszten ér-
tünk elszenvedett halálával, feltámadása 
után mindenkit üdvözíteni akar és tud, 
aki hittel befogadja Őt. S aztán a meg-
tértet a saját gyülekezetébe visszaküld-
te – ha volt neki. (A Népstadionban 27 
ezren jöttek előre, s több mint 16 ezren 
írásban is jelezték, hogy döntöttek Jézus 
mellett. Majdnem a fele katolikus volt, 
27% református, 10% evangélikus, 7% 
baptista. Graham, az evangélista prédi-

kált, s előtte és utána a keresztyén gyü-
lekezetek munkatársai hívták, tanácsol-
ták, lelkigondozták a megtérőket.)  

A próféta igen, de az evangélista soha 
sincs egyedül. Szolgálatában a Szentlé-
lek vezeti, de munkatársak, testvérek 
sokasága, s Krisztus gyülekezetei segí-
tik.  Hálás vagyok Billy Grahamért, az 
Evangélistáért, a nagyvilág evangélistá-
jáért, s számtalan munkatársáért. 

Vállalj te is részt az evangélium hirdeté-
sének csodás munkájában, ott ahol vagy! 
Ne félj, nem egyedül kell harcolnod! 


