
megoldható problémával találkozunk: 
mit és hol ebédeljünk, mikor látogassuk 
meg barátainkat, melyik iskolába íras-
suk be a gyereket, és így tovább. Vannak 
azonban olyan problémák is, amelyeket 
egyetlen ember sem tud megoldani. 
Ilyen például egy másik ember megvál-
toztatása, önmagunk megváltása, és a 
halál elkerülése. Bármennyire csábító 
az a gondolat, hogy meg tudjuk változ-
tatni társunkat, gyermekünket, főnö-
künket és barátainkat, rá kell ébredjünk 
arra az igazságra, hogy kizárólag csak 
Isten tud életeket megváltoztatni. Csak 
az irgalmas és szerető Isten tud megvál-
tani önző életünkből, mert Ő az, aki a 
Fiában egyszer és mindenkorra, végle-
gesen legyőzte a halált. 

De mit tegyünk, amikor itt és most 
nem látjuk a megoldást a problémáink-
ra? Mi van akkor, ha Isten ígéretet és 
látást adott egy kérdésben, de közben a 
körülmények teljesen ellene mondanak, 
és így a problémánk megoldhatatlannak 
látszik? A Szent Írás bemutat néhány 
férfit és nőt, akik különböző gondokkal 
küzdöttek, és azt is, hogyan lett a meg-
oldhatatlannak látszó problémájuk meg-
oldva. 

Magány kérdése:
Néha Isten megengedi, hogy amíg sok 

ember vesz körül, mégis megtapasztald 
a magány érzését. Lehet, hogy nagy és 
szerető család vesz körül, és mégis egye-
dül érzed magad. Máskor pedig akik kö-
rülötted vannak nem értenek meg, sőt 
kirekesztenek hited és meggyőződésed 
miatt. Hasonló helyzetben volt nóé is 
(1Mózes 6-9 részek). Kora legkevésbé 
megértett embere volt. Szárazság idején, 
a szárazföld közepén hatalmas bárkát 
épített. Mindezt tette, mert Isten mond-
ta neki. És teltek az évek, évtizedek, és 

alig száz év után látszott meg, hogy Nóé 
józan esze nem ment el, hanem ő volt a 
legjózanabb ember. 

Mit tanulhatunk Nóétól? Végezd az 
Istentől kapott munkát! Ne add fel! És 
az Istentől rendelt időben körülményeid 
megváltoznak.

Keveset írtak annáról, Fánuél leá-
nyáról (Lukács 2,36-38), de azt tudjuk 
róla, hogy több mint nyolcvan évet élt 
özvegységben. A magány nem elkese-
rítette, hanem a közösség aktív tagjává 
tette: böjtölt, imádkozott, és minden nap 
jelen volt a templomban.

Mit tanulhatunk Annától, Fánuél leá-
nyától? A magány időszakában maradj 
közel Isten gyülekezetéhez, és legyél 
aktív szolgálója böjt és ima által.   

Társ kérdése:
A teremtés története (1Mózes 1-2 ré-

szek) többször is aláhúzza azt a gon-
dolatot, hogy minden jó volt az Isten 
szemében. És ebben a sok jóban mégis 
elhangzik Isten részéről, hogy nem jó 
ádámnak egyedül lenni. De honnan 
lesz társa? Egyáltalán tudta-e Ádám, 
hogy mi vagy ki hiányzik az életéből? 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Women's Retreat; Mission Trip
Anyáknapja; Mennybemenetel
Női csendes-napok Kaliforniában
Gyülekezeti hírek: Melbourne 
MABAVISZ detroiti találkozóról
Balaton-NET 2018.

folytatás a 3. oldalon

SZÜLEIMHEZ
Peregnek a napok,
Peregnek az évek,
Alig vesszük észre,
Elszáll ez az élet.

Peregnek a napok,
Suhannak az évek,
Körülölelgetnek
Régi szép emlékek.

Álmaimban ma is
Sokszor otthon járok,
Susog a zöld lugas,
Nyílnak a virágok.

Békességről dalol
A kedves kis házunk,
Mintha csak mondaná -
Téged hazavárunk.

Békességet dalol,
Szeretetről zenél,
Nekem e muzsika
Mindennél többet ér.

Jó Apám, jó Anyám,
Bár én messze mentem,
Soha nem feledlek,
Jóságos arcotok
Bármerre is lépek
Itt van a szívemben!
              Somogyi Gáborné

MiT kezdjünk a MegoldhaTaTlannak  
láTszó probléMákkal?

A nehézségek, a gondok és a prob-
lémák a földi élet velejárói. Senki sem 
tudja biztosítani, még a szülők sem 
gyermekeik számára, hogy teljesen 
problémamentes életet éljünk. Épp ezért 
sokkal bölcsebb egy problémamegoldó 
életet élni, mint egy problémamentes 
élet után vágyódni. 

A problémáink lehetnek megoldhatók, 
megoldhatatlanok, vagy megoldhatat-
lannak látszók. Egy nap folyamán sok 

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)

2. oldal 2019. május

(Usps # 716-300)
posTMasTer: 

Send address changes to:

evangéliumi hírnök 
subscription Manager

12409 devoe st. soUThgaTe, Mi 48195
Periodicals Postage Paid at  

Wyandotte, MI and Additional Offices
published monthly by  

the hungarian baptist Convention  
of north america, inc.

Editor / Szerkesztő:
reV. dr. a. géza herjeCzki

1370 Michigan blvd.,
lincoln park, Mi 48146

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

Kéziratot, cikket, megjegyzéseiket  
a szerkesztő címére kérjük.

A szerkesztő bizottság tagjai: 
gergely istván, püsök dániel  

és szabó istván
Our address on the internet: 

http://www.evangeliumihirnok.net
E-mail address: herjeczki@yahoo.com

SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS
$25.00 annually

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

BÉLA FÜR, Subscription Manager
12409 devoe st.

southgate, Mi 48195
Tel.: (734) 284-7107

furbill@hotmail.com
* * *

Tiszteletbeli elnök / honorary president
REV. SÁNDOR KULCSÁR
6468 State Road # L1
PARMA, OH  44134
rev_skulcsar@yahoo.com

SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK
elnök / president:
REV. DR. ISTVÁN GERGELY
225 East 80th Street
NEW YORK, NY 10075
gergelyis@gmail.com
alelnök / Vicepresident:
REV. DÁNIEL PÜSÖK  
7379 Islington Ave.  
Woodbridge, ON, L4L 1W2, CAN 
pusokdaniel@yahoo.com
Titkár / general secretary:
ISTVÁN SzABÓ  
11 E. Michigan Ave. 
PALATINE, IL 60067
szaboek@sbcglobal.net
pénztáros / Treasurer:
zSIGMOND BALLA
2518 E. McKittrick Place
BREA, CA. 92821
zsigmond@sbcglobal.net

* * *
Q Press Graphic Design Studio 

2124 Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107

A SZERKESZTŐ ROVATA

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net

Szeretettel köszöntjük az édesanyá-
kat! A mennybemenetel ünnepén pedig 
arra emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 
Megváltó visszajövetele ugyanolyan bi-
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anyáknapjára
Anyáknapjára készülünk.
Régi, jó szokás szerint megy minden.
Versek, virágözön.
Meg persze prédikáció lesz.
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Gyermekeink tanulják már a verset,
s ahogy meg-megakadnak,
segítségért az anyjukhoz szaladnak:
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Meglepetés,
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nem jár nekik. (?)
Csak vers, virág, meg ének.
                Herjeczki Géza (1981)
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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)
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3. oldal 2019. május

MiT kezdjünk a MegoldhaTaTlannak 
láTszó probléMákkal?
folytatás az 1. oldalról
Lehet, hogy Ádámhoz hasonlóan csak 
érzed, hogy valami erősen hiányzik, és 
lehet, hogy meg is tudod fogalmazni, 
hogy egy társ hiányzik, de tehetetlennek 
érzed magad, annak ellenére, hogy Isten 
is egyet ért veled, hogy nem jó így ne-
ked. Akkor mit tehetsz?

Ádámtól megtanulhatod, hogy jó az, 
amikor az Isten elaltat, hogy az általa 
megszabott időben, ha felébreszt, akkor 
átéld életed egyik legjobb pillanatát. 

ruth helyzete emberileg kilátástalan 
volt (Ruth 1-2 részek). Idegen földön, 
szegényen és özvegyen élt anyósával. 
Egyet tudott nagyon jól, hogy szüksége 
volt az Élő Istenre, és nem akart távol 
lenni attól a személytől, aki bemutatta 
neki Istent. Hűségesen dolgozott, nem 
sértődött meg kiszolgáltatott helyzetén, 
és teljesen bízott anyósa szeretetében és 
bölcsességében. Amikor Boáz megértet-
te, hogy Ruth elfogadja őt, akkor min-
dent megtett annak érdekében, hogy egy 
párt alkossanak.

Mit tanulhatunk Ruthtól? Dolgozz, 
legyél szorgalmas, legyenek lelki men-
toraid, figyelj a tanácsaikra, és bízzál 
Istenben, hogy nem engedi, hogy meg-
szégyenülj.  

gyerMek kérdése:
Sok család küzd a gyermektelenség-

gel. Sok hamis vád és gyötrő gondolat 
fogalmazódik meg. Hasonlóan történt 
annával is (1Sámuel 1 rész). Bánatában 
és elkeseredettségében Isten előtt talált 
vigasztalást. Körülményei nem változ-
tak, Peninna továbbra is bántotta, de az 
Isten jelenlétében kisírt bánata felszaba-
dító volt. 

Mit tanulhatunk Annától, Sámuel 
édesanyjától? Bánatodat Isten előtt sírd 
el, és ne emberek előtt. És amikor Isten 
szól hozzád szolgáin keresztül, akkor vi-
gasztalódj!

ábrahám hit az Istennek, hogy Sárá-
tól gyermeke születik (1Mózes 21). Volt 
idő, hogy megpróbált Istennek besegíte-
ni. Meg is született Iszmáel, de nem ő 
volt az ígéret gyermeke. Ábrahám „hi-
tében nem gyengült meg, …, Isten ígé-
retében nem kételkedett hitetlenül, sőt 
megerősödött a hitben dicsőséget adva 
Istennek, és teljesen bizonyos volt afe-
lől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja 
tenni” (Róma 4,19-21).    

Mit tanulhatunk Ábrahámtól? A kö-
rülményektől függetlenül higgyünk 
Isten ígéreteiben, és „ne segítsünk be” 
neki.     

gyógyUlás kérdése:
A betegség nem válogat, kortól, nem-

zetiségtől és vagyontól függetlenül sze-
di áldozatait. Így volt ezzel naámán is 
(2Királyok 5), a szíriai katonaság fő-
parancsnoka. Abban a reményben kért 
segítséget gyógyíthatatlan betegségére, 
mert hit egy rabszolga gyermek szavá-
nak, miszerint a samáriai próféta meg 
tudja gyógyítani leprájából. Nem számí-
tott arra, hogy a gyógyulás előtt előbb 
meg kellett alázkodjon, és hétszer meg 
kellett merítkezzen az általa megvetett 
Jordánban. 

Mit tanulhatunk Naámántól? Nem 
emberek gyógyítanak meg, hanem az 
Élő Isten, aki szabadon megválogatja 
azt, hogy mikor és hogyan cselekszik. A 
mi részünk a teljes engedelmesség az Ő 
szavának. 

Tizenkét éven át minden nap csak vér-
zett, az orvosok nem tudtak rajta segíte-
ni, a vagyona is elfogyott (Lukács 8,43-
48). Ott volt kisemmizve, legyengülve, 
teljes reménytelenségben. És ekkor ez 
az asszony megtudja, hogy Jézus arra 
jár. Igaz, hogy tömegek kísérik, de leg-
alább a ruhája szegéjét megérinthesse. 
Hiszi, hogy ez is elég arra, hogy meg-
gyógyuljon. 

Mit tanulhatunk ettől a nőtől? Ismer-
jük fel, hogy csak egyedül Jézus az, aki 
segíteni tud rajtunk. Higgyük, hogy Jé-
zusnak van hatalma megváltoztatni a 
kilátástalan körülményeinket.  

jÖVŐ KÉRdÉSE:
Az ismeretlen jövő aggodalmat éb-

reszthet. Nem volt könnyű józsef szá-
mára sem (1Mózes 39-41 részek). Sokat 
remélt a jövőtől, hiszen Isten volt az, 
aki megmutatta neki álomban, hogy 
felemelkedés vár rá, és nem romlás. És 
mégis közel tizenhárom éven át ennek 
épp az ellenkezője látszott. Rabszolga-
ként ki volt szolgáltatva, és erkölcsös-
ségének jutalma a börtön volt. De Isten 
nem feledkezett meg róla, és a megfelelő 
időben és a megfelelő jellemmel elfog-
lalta az akkori kor legmagasabb funkci-
óját.

Mit tanulhatunk Józseftől? Legyünk 
hűségesek és erkölcsileg tiszták bármi-
lyen körülményben, és a megfelelő idő-
ben Isten kárpótol. 

eszter fiatalon a legkiváltságosabb 
helyzetbe került. De ott a királyi palo-
tában sem volt teljesen problémamen-
tes (Eszter 4). Eljött az idő, amikor fel 
kellett adja kényelmét és biztonságát, 

és mindennél fontosabbnak tartsa Isten 
népének megmentését. Nem számított, 
hogy hova jutott el, csak az számított, 
hogy honnan indult el. 

Mit tanulhatunk Esztertől? Minden 
körülményben legyünk bátrak, és vál-
laljuk fel hittestvéreinket. 

Sokkal több megoldhatatlannak látszó 
problémával kell szembenézzünk. De 
minden esetben bátorítsanak Péter apos-
tol szavai: „Minden gondotokat Őreá 
vessétek, mert Neki gondja van rátok” 
(1Péter 5,7). 

                    Dr. Balla Annamária

ANYÁKNAPI GYERMEK ÉNEKEK
Eljött IsMÉt szÉP tAvAszbAN 
ANYÁK NAPjA.
Édesanyánk, drága anyánk kedves napja.
Vidám a mi szívünk, boldog a mi lelkünk,
Jó anyánkat szeretettel üdvözöljük.

Kis csokrokban szép virágok sorakoznak.
Üde tavasz pompájában illatoznak.
Lelkem minden vágya, szívem hő imája,
Hadd legyek e kis csokor legszebb virága.

Az ÉDEsANYÁM DRÁGA, jÓ lÉlEK,
Ha velem van, senkitől sem félek.
Erős lelke támogat, drága keze simogat,
Így növök majd én nagyra boldogan. 

Én Istenem, hallgasd meg hő imám,
Áldjad, védjed hű édes jó anyám!
Adj néki égi erőt, csodás lelki vezetőt,
Szereteted, hűséged óvja őt!

IstEN ÁlDD MEG jÓANYÁNK, 
ki gondot visel reánk,
áldd meg minden lépését, 
Isten áldd, Isten áldd! 

Add, hogy legyen életén 
öröm, béke, hit, remény.
Szálljon áldás fejére, 
Isten áldd, Isten áldd!

Takard be őt szárnyaddal, 
őrizd meg angyaliddal.
Utain baj ne érje, 
Isten áldd, Isten áldd!

HA JŐ AZ ESTE, LESZÁLL A CSILLAG,
A gyermeksereg a kertbe ballag,
Csokorba gyűjti a dupla szegfűt,
Tanulja buzgón az új köszöntőt. 

Anyám, te édes, anyám, te drága,
Tied legyen mind a kert virága.
Tiéd a szívem, tiéd a csókom,
Teérted hálát imámba mondok.
  (Gyermekek Öröme, Budapest, 1955.)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2019. május

anyák napi eVangéliUM 
nainból - lukács 7:11-17

NAgy úR A HAlál! Különös mó-
don szembesülhettem ezzel az igazsággal 
néhány éve a pestkörnyéki Fóton, ahol 
temetésekkor csak egy forgalmas or-
szágúton áthaladva juthat el a gyásznép 
a ravatalozótól a sírkertbe, az elhantolás 
helyére. Megilletődve tapasztalhattam, 
hogy a vad türelmetlenségükről hírhedt 
magyar autósok ingerült dudálás és vad 
szitkozódás nélkül képesek voltak csönd-
ben kivárni, amíg a gyászmenet bottal 
haladó utolsó tagja is át nem ért az úton. 
Lám, a halállal találkozva, ha csak né-
hány percre is, megtorpant az élet!

Igénkben ennek fordítottját látjuk: az 
Élet állítja meg a Halált, mert a Megvál-
tó jön szembe a Nain kapuján kifelé ha-
ladó gyászmenettel, amely épp egy síró 
anya egy szem fiát, özvegysége egyetlen 
támaszát kíséri a temetőbe. Az Üdvözí-
tőből áradó hatalom még a kérges szívű 
halottvivőket is megállásra készteti.

MOST MINKET IS MEGÁLLÍT ez 
az anyák napjára talán komor, a földi 
árnyakat mégis égi fénnyel átható ige. 
Talán éppen azért, hogy egyfelől e ben-
sőséges ünnepen se feledjük életünk ma-
kacs kísérőjét, a bánatot, másfelől pedig 
azért, hogy meghalljuk végre Megvál-
tónk vigasztalódásra késztető parancsát: 
„Ne sírj!” Ott és akkor az Úr Jézus – 
felszólítást nyomatékosítva, és hogy egy 
kis ablakot nyisson az eljövendő meny-
nyei világra –, fel is támasztotta a halott 
gyermeket. Ám érvényes napjainkban is 
ez a sírást csillapító isteni szó, amikor 
a testi halál még visszavonhatatlanul 
ragadja el egy-egy édesanyától szere-
tett gyermekét. Sőt hatni képes arra a 
meg-megújuló gyötrelemre is, amelyet 
sok hívő édesanya érez lelki halálban 
veszteglő, a Krisztus útjáról hallani sem 
akaró fia vagy leánya miatt.

Ha egy gyermekünk elhunyt, többé 
már semmit sem tehetünk érte. Idővel 
bizonyosan megenyhül a kezdetben még 
szívet tépő gyász az isteni vigasztalás 
nyomán. Ezzel szemben a gyermekünk 
örök életéért való aggódást a megtéré-
sén kívül semmi más nem enyhítheti 
meg igazán. Ebben az esetben talán örök 
sírásra van kárhoztatva egy anya? Egy-
általán nem, mert a könnyeken túl ott 
van számára Istentől kínált eszközként a 
közbenjáró imádság. Ebben gyakorolta 
magát Mónika, a legendás édesanya is, 
sok-sok esztendőn át könyörögve az úr-
hoz feslettségben elmerült, tudós fiáért, 
a későbbi szent ágostonért. Végül a jó 
Atya meghallgatta könyörgését…

NApjAINKBAN A BűN szemér-
metlenül, kihívóan és korlátozás nélkül 

kelleti magát. Ezzel, drága életeket va-
dászva éppen a felnövekvő nemzedék 
körében szedi legtöbb áldozatát a Sátán. 
Igen nagy szükség van most a Móni-
kához hasonló édesanyákra, akik még 
lélekben halott gyermekeik miatt nem-
csak a kesergésig jutnak el, hanem ké-
szek szívük mentő szeretetével a fárad-
hatatlan közbenjáró imára.

                     Győri Kornél (Újpest)

Így szólt Jézus a gyermekekről.
Szíve legmélyén érezte Hanna,
Erőt bőven kap ő is ebből!

Szöveg:  Julia Gill, 1864 (The Mas-
ter Has Come over Jordan). Fordí-
totta Anna Piroska Williams, 2015. /   
Dallam: Cayman, William B. Bradbury.

A fordító megjegyzése: Ez a történet 
„Hannáról” és gyermekeiről nincsen 
benne a Bibliában, de egy ötletes el-
képzelése annak, milyen lehetett egy 
édesanya számára, hogy gyermekeit – 
valószínűleg gyalogszerrel – jézushoz 
vigye, áldását kérve rájuk. Bátorítás ez 
minden mai édesanyának is, hogy hoz-
zák gyermekeiket a Megváltóhoz.

asszony, nagy a Te hiTed!
Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, 

amint kívánod! - Máté 15,28
Mit is adjunk ma tenéked édes-

anyám… éneklik gyermekeink és néhá-
nyan még emlékszünk arra, amikor mi 
.énekeltük talán ugyanezt a szüleinknek. 
Sokszor megmosolyogtat bennünket, 
vagy épp a meghatottság könnyeit csalja 
a szemünkbe, amint a kicsinyek, anyák 
napja alkalmából, verselnek, énekelnek, 
igyekeznek kifejezni szeretetüket. 

Vajon ki lehet hálásabb a másikért? A 
gyermek, vagy a büszke szülő, esetleg 
egyformán mindkettő? Miért keressük 
szemünkkel rögtön a mieinket, miért 
vagyunk boldogok, ha végre meglátjuk 
őket? Mert ők adattak nekünk, velük ál-
dott az .életünk és értük akár mindent 
megteszünk.

Épp ezért, nagyon is együtt tudunk 
érezni, a történetünkben szereplő ká-
naáni asszonnyal, amint az Úr Jézus 
lábánál a leányáért könyörög. Felismer-
te, hogy ez a legtöbb, amit tehet a gyer-
mekéért. Nem olvasunk arról, hogy oda 
tudta volna vinni a leányt jézushoz, de ő 
maga rendíthetetlenül ott volt, és buzgón 
imádkozott. Nem hátrált egészen addig, 
amíg meghallhatta a Megváltó válaszát: 
“Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, 
amint kívánod!”

Mit adhatunk ma, mi? Imádkozó szí-
vet, amely szüleinket, gyermekeinket 
hittel az Úr elé viszi. És ha az imádsá-
god velük együtt mondhatod, az legyen 
ma a legnagyobb hála ok.

Adj Uram családjainkért imádkozó 
szívet!

             Huli Sándor (Áhítat, 2019)

"Mit is adjak, ma tenéked Édesanyám?
Tiéd ez ének és e szép virág.
A Jóisten keze védjen minden napon,
áldása áradjon rád gazdagon! "

iTT a MesTer a  
jORdáNON TúLRóL

„Engedjétek, hogy a kisgyermekek 
énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el 
őket; mert ilyeneké az Istennek orszá-
ga. Lukács 18:16

„Itt a Mester a Jordánon túlról!”
Szólt Hanna nagy izgatottan,
„Egyre gyógyítja, áldja a népet,
Mind, ki Őhozzá közel van.
Én is elviszem kisgyermekimet,
Andrist, Mártuskát, Jánoskát,
Karon hordom majd kicsike Sárát,
Jézus áldását megkapják!”
Hanna férje, jó Énók ám így szólt:
„Átgondoltad, hogy mit vállalsz?
Tudom, szeretet indított erre,
És hogy szívből jót akarsz.
Hogyha betegség gyötörné őket,
Láz, vagy másféle baj vagy veszély,
Akkor feltétlen megértenélek,
Hogy ily terhes, nagy útra kélj.”
„Ne, ne, Énók, ne gátoljál, kérlek!
A szívem, ó, oly gondterhelt!
Tudom, Jézushoz ha odaérek,
Ő majd elveszi terhemet!
Keze áldón megnyugszik majd rajtuk.
És ó, mily nagy lesz az az öröm!
Aztán bármit is hozzon az élet,
Velük lesz Jézus örökkön!”
Útnak indult hát négy gyermekével
Az eltökélt édesanya,
Andris mellette futott serényen,
Mártus Jánoska kezét fogta.
Az Úr Jézus valahol középen,
Oly sok ember csüngött szaván.
Sokan várták, hogy érintse őket,
Hogy meggyógyulnak szava nyomán.
Péter rosszalló szóval kiáltott:
„Ne jöjj ide gyerekekkel!
Hisz a Mesternek oly sok a dolga,
Tanítani, gyógyítani kell!”
Ám de Jézus most Pétert feddé meg:
„Engedd hozzám a gyermekeket!”
Aztán karjára vette kis Sárát,
Mártus ölében ülhetett!
És a szív, melyet oly sok gond terhelt,
Most egyszerre megkönnyebbült,
Jézus áldását hallva és látva
Hanna arcára fény derült!
„Ilyeneké az Isten országa!” –
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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)

5. oldal 2019. május

Fúvósegyüttes alakulása
Hálás vagyok az Úrnak, hogy gyüle-

kezetünk énekkara rendszeresen szolgál 
istentiszteleteinken. Külön öröm, hogy 
két éve, egy kis fúvósegyüttes is ala-
kulhatott, amely eddig főleg ünnepeken 
szolgált az úr dicsőségére és a gyüle-

kezet örömére. A fúvósegyüttes alaku-
lásában is jelentős szerepe van Varga 
árpád testvérünknek. Mivel ő otthon 
tagja az erkedi fúvóskarnak, hatékony 
segítséget nyújtott az elindulásban, még 
kottákat is beszerzett Szilágyerkedről. 
Árpi ugyanakkor a felújítási munkála-
tokból is alaposan kivette a részét. Az 
ő munkájának köszönhetően sikerült 
kifesteni több szobát a szolgálati la-
kásban. Tette mindezt teljesen ingyen, 
testvéri szeretetből, az estéit feláldoz-
va, miután nappal ledolgozott 8-10 órát.  

Hiszem, hogy az Úr gazdagon megjutal-
mazza ezért.

 
Id. Balla Ferenc testvér temetése
Megrendült szívvel, de Isten akara-

tában megnyugodva vettük tudomásul, 
hogy id. Balla Ferenc testvért az Úr 
2019. január 12-én elszólította e földi 
létből. Testvérünk másfél héttel a 85. 
születésnapja előtt, türelemmel viselt 
betegeskedést követően költözött el az 
örök hazába. A temetési istentisztelet-
re január 22-én került sor a Lilydale-i 
Memorial Park Temető kápolnájában. 
A jelenlevő családtagok, rokonok, is-
merősök és gyülekezeti tagok számára 
Horváth Ferenc lelkipásztor hirdette a 
vigasztalás igéit 2 Tim 4,6b-8 alapján. 
Elhunyt testvérünk nekrológját fia, ifj. 
Balla Ferenc olvasta fel. A gyászisten-
tiszteleten férfikari énekek hangzottak 
el felvételről. A nyitott sírnál a feltáma-
dás reménységéről szólt Isten igéje, be-

árpi abban az időben tizenéves fiatal 
volt, mostanra pedig két gyermekes 
édesapa, valamint az erkedi gyülekezet 
szolgálattevője és vezetőbizottságának 
tagja. Mivel Árpinak rokonai vannak a 
melbourne-i román gyülekezetben, hí-
vott bennünket is, hogy látogassunk el 

vele egy vasárnap esti összejövetelre. 
Valójában így kezdődött a román testvé-
rekkel az ismerkedés.

Ugyancsak a román lelkipásztorral 
ápolt szoros kapcsolatnak köszönhető, 
hogy gyülekezetünkben szolgált Bo-
dor Sándor nyugalmazott lelkipásztor. 
Bodor testvér a román gyülekezet jó-
voltából töltött néhány hónapot Auszt-
ráliában, és szolgált több román gyüleke-
zetben. Korábban testvérünk szolgálati 
elődöm volt a margittai gyülekezetben 
és körzetében, igét hirdetett Margittán, 

a beiktatásomon, és többször szolgált a 
gyülekezetben, ottani szolgálatom ideje 
alatt. Ezért örömteli volt a találkozás az 
elmúlt év szeptemberének első vasár-
napján, amikor testvérünk igehirdetés-
sel szolgált gyülekezetünkben. Jó volt 
együtt járulni az Úr asztalához, majd 
asztalunk vendégeként fogadni őt a csa-
ládban, ahol felelevenítettük a margittai 
szolgálat emlékeit.

Elmúlt év novemberének második va-
sárnapján a román gyülekezet ifjúsága lá-
togatott gyülekezetünkbe. Daniel Cerbu 
zenei vezetővel kb. 25-30 fiatal érkezett, 
és bizonyságtétellel, valamint énekekkel 
szolgáltak közöttünk. Ez év január 27-én 
pedig Daniel Ciortuz lelkipásztor és egy 
tíz fős nyugdíjas csoport szolgált közöt-
tünk igehirdetéssel, bizonyságtétellel és 
énekekkel. Mindkét alkalommal szere-
tetvendégség keretében is ápolhattuk a 
testvéri kapcsolatokat.

események a dél keresztje alatt
Melbournei beszámoló

újból jelentkezem a déli féltekéről, a 
Dél Keresztje csillagkép alól, ahol Jé-
zus Krisztus követőiként szeretnénk 
csillagokként fényleni e sötét világban 
(Fil 2,15). Krisztus keresztjéről akarunk 
bizonyságot tenni az embereknek, hogy 
még sokan megismerhessék Őt, és el-
fogadhassák Megváltójuknak és életük 
Urának. Beszámolóm segítségével gyü-
lekezeti életünk fontosabb eseményeibe 
szeretnék betekintést nyújtani kedves 
olvasóinknak.
Vendégszolgálat és vendégek szolgálata

Mivel gyülekezetünk az egyetlen 
magyar baptista közösség Ausztráliá-
ban, fontos számunkra, hogy kapcso-
latot ápolhassunk hittestvérekkel. Há-
lás vagyok Istennek, hogy néhány éve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kialakulhatott egy áldásos szolgatársi 
kapcsolat a Melbourne-i Első Román 
Baptista Gyülekezet lelkipásztorával, 
Teofil Ciortuz testvérrel. Ennek eredmé-
nyeként szolgálhattam néhány alkalom-
mal (bemerítési ünnepen, karácsonykor, 
hétköznap esti összejövetelen) a román 
testvérek között. Feleségem és ádám fi-
unk pedig énekkel szolgált.

A román testvérekkel kialakult kap-
csolat Varga Árpádnak is köszönhető. 
Árpi 2017-ben, az év elején és végén, 
3-3 hónapot töltött Melbourne-ben. Va-
sárnaponként rendszeresen részt vett 
istentiszteleteinken, szolgált imaórai 
buzdítással és énekelt az énekkarban. 
Számomra és családom számára külön 
örömet jelentett Árpi látogatása, hiszen 
Szilágyerkedről érkezett, ahol a 2000-
es években szolgáltam lelkipásztorként. 

A lelkipásztor és családja Varga Árpáddal / A fúvósegyüttes szolgálata a 
melbourne-i imaházban

Bemerítésen a román baptista 
gyülekezetben / Teofil Ciortuz román 

lelkipásztorral és családjával

Bodor Sándor nyugalmazott lelkipásztorral / A román fiatalok vendégszolgálata
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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
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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
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koszos, rongyos nép, hogy az Isten
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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 2019. május

A 2019-es női csendesnapok a kali-
forniai Murrieta Hot Springs-en került 
megrendezésre március 22 és 24 között. 
A szervezés a gyülekezetek képviselői-
vel már közel egy éve elkezdődött.

A Murrieta-i Hot Springs Chris-
tian Conference Center-t a Calvary 
Chapel gyülekezet hálózat működteti. 
Keresztyén konferenciák, gyűlések, 
csendesnapok kerülnek itt megrende-
zésre egész éven át. Mivel nagyon nép-
szerű hely, örültünk, amikor egy éve po-
zitívan reagáltak a kérelmünkre. Vendég 
előadónak Dr. Balla Annamáriát hív-
tuk meg Nagyváradról.  

Izgalommal és örömmel vártuk a hét-
végét, ami a péntek délutáni regisztrá-
cióval kezdődött. 65 nőtestvér érkezett 
Amerika különböző pontjairól. Az első 
előadásra még aznap este került sor, a 
következőket szombat délelőtt és este, 
majd vasárnap délelőtt hallhattuk. Na-
gyon alaposan felkészült előadónk tar-
talmas, érdekfeszítő és a bibliai ismere-
teinket is mélyítő tanításokkal szolgált.  
Voltak köztünk fiatalok és idősebbek, 
egyedülállók és házasok, lányok, édes-
anyák, és nagymamák – mindenkit 
megszólított az üzenet.

Szombaton és vasárnap gyülekezeten-
ként szolgáltunk egymásnak, ki énekkel, 

ki bizonyságtétellel, vagy költeménnyel. 
Mindegyik összejövetelünkön egy jól 
szervezett, összevont dicsőítő csoport 
vezette a közös éneklést Dr. Szin Johan-
na vezetésével. 

A szombat délutáni szabad időt pihe-
néssel, beszélgetéssel töltöttük az üdülő 
területén ki sétálva, ki a gyógyvizű for-
rásban ülve vagy éppen a medencében 
úszva. A kikapcsolódást és a feltölteke-
zést a szép környezet és a jó idő is se-
gítette. A szombat estét közös játékkal 
zártuk; a csendes-napoknak ez volt a 
legvidámabb és leglármásabb része. 

Az étkezéseknél, amit mindig az 
egyik üdülőben dolgozó testvér imájával 
kezdtünk, a helyi Biblia iskola hallgatói 
szolgáltak fel.  Ilyenkor közel 500-an 
voltunk együtt - a konferencia-központ 
többi vendégeivel.

Az alhambrai gyülekezet Női köre 
szeretet-csomaggal kedveskedett a 
résztvevőknek: logóval ellátott jegyzet-
füzetet, tollat, táskát, könyvjelzőt kapott 
mindenki a regisztrációnál. Köszönjük 
Gergely Ruthinak a logó megtervezését, 
Őri Ibolyának a nyomtatási munkákat 
és Novák József lelkipásztor testvérnek 
a programfüzet elkészítését. A szomba-
ti vacsoránál egy kaliforniai souvenirt 

fejezésül pedig elhangzott A sötét síron 
túl vannak a fény hajlékai kezdetű ének, 
Horváth Ildikó és Ádám részéről.

id. balla 
Ferenc 

életrajza
Id. Balla Fe-

renc a Bihar me-
gyei Érszőlősön 
született 1934. 
január 22-én, 
idősebb Balla 
Ferenc és Er-
zsébet harmadik 
gyermekeként. 

Bátyja Dávid, nővére Magdus és öccse 
Károly volt, mindannyian már korábban 
elhaláloztak. Érszőlősön járt általános 
iskolába, majd a Bihar megyei Székelyhí-
don elvégezte a gazdasági iskolát. Szülő-
falujában fogadta el megváltójának Jézus 
Krisztust, és 1952-ben bemerítkezett.

Katonaság előtt elment Szilágysom-
lyóra, a téglagyárba dolgozni. A katonai 
szolgálatot Marosvásárhelyen töltötte, 
leszerelés után visszatért Érszőlősre, 
ahol a helyi gyümölcstermesztő gazda-
ságnál dolgozott könyvelőként. Néhány 
év múlva az almaszegi bányavállalathoz 
került, nemsokára pedig a helybeli élel-
miszerüzletben kapott állást.

1958. december 3-án házasságot kötött 
Irimiás Juliánnával, házasságukat Isten 
egy fiúgyermekkel áldotta meg. A csa-
lád előbb Micskén, majd Almaszegen és 
a Nagyvárad melletti Fugyivásárhelyen 
lakott. 1964-ben Nagyváradra költöz-
tek, ahol 22 évig laktak, és ez idő alatt 
az 1. számú Magyar Baptista Gyüle-
kezetben szolgáltak az úr dicsőségére. 
Balla testvér Nagyváradon az Alumina 
timföld feldolgozó vállalatnál dolgozott 
autó villamos szerelőként.

Később id. Balla Ferenc testvér család-
jával együtt, Magyarországon keresztül  
Ausztriába szökött. Hat hónapnyi láger-
életet követően, 1987. március 13-án a csa-
lád az ausztráliai Melbourne-be érkezett. 
Balla testvér 32 éven keresztül örömmel 
és nagy odaadással szolgálta az Urat a 
Melbourne-i Első Magyar Baptista Gyü-
lekezetben, igeszolgálattal, orgonistaként, 
gondnokként, az énekkar és a vezetőbi-
zottság tagjaként. Szeretett szavalni, száj-
harmonikázni, és gyakran jelentek meg 
írásai a gyülekezeti havilapban.

Elhunyt testvérünket gyászolják: fele-
sége, Juliánna; fia, Ferenc; menye, Eri-
ka; unokája, Dániel; rokonai, ismerősei, 
és a melbourne-i magyar baptista gyü-
lekezet testvérisége. Testvérünk emlékét 
szívünkben megőrizzük.

           Horváth Ferenc, lelkipásztor

A New York-i, az alhambrai, a detroiti és a dicsőítő csoport
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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)

7. oldal 2019. május

meghaladó próba nem fog érni bennün-
ket! Isten elkészíti minden helyzetben a 
szabadulást. Nála mindig van kiút! Soha 
sem szabad feladni, hanem át kell adni 
Istennek!

Amikor pusztában érzed magad, és 
egyedül nem tudsz megharcolni a pró-
báiddal – jöjj jézushoz, figyelj útmutatá-
sára – élő víznek forrása van nála!

Jó lenne a konferencián elhangzott 
gondolatokat beépíteni a hétköznapok-
ba, mert akkor jobb lesz, megváltozik 
az életünk, és áldás leszünk családunk, 
környezetünk számára. Mi is lehetnénk 
olyan nők, akiktől mások tanulhatnak!

                                 Szilágyi Éva

A detroiti gyülekezetből 10-en  vet-
tünk részt a kaliforniai női csendes na-
pokon. Nagyon hálás vagyok azért, mert 
én is közöttük lehettem, két lányommal 
együtt. Hálásak vagyunk a gyüleke-
zetnek, hogy imáikban hordoztak ben-
nünket, és valóban megtapasztaltuk az 
úr gondviselő szeretetét, oltalmát, és 
nagyon sok áldásban részesültünk! Kö-
szönjük Novák Györgyinek, hogy na-
gyon szépen megszervezte ezt az alkal-
mat, ami nem kis fáradsággal, fejfájással 
járt.

Néhány gondolatot szeretnék megosz-
tani a péntek esti előadásból, aminek a 
címe: „A női identitás a szeretet és igaz-
ság fényében.” Mint nő, ki vagy? Mi az 
identitásod? Társ, feleség, anya vagy! 
Mint nő, milyen vagy? Olyan vagy, ami-
lyennek te látod magad? A Szentírás az 
igazi tükör, ami megmutatja azt, hogy 
igazából milyenek vagyunk. Helyzetün-
ket nem annyira a körülményeink ha-
tározzák meg, hanem a hozzáállásunk. 
Egyedül Isten tud változtatni rajtunk, és 
amikor az Ő kezébe letesszük helyze-
tünket, Ő csodát tud tenni velünk. 

Azt is kell tudnunk, hogy emberi erőt 

2 angyalkám 
(abortált gye-
rek) van – az 
Istent is bele-
keverve, s azt 
gondolva, hogy 
ezzel minden 
el van intézve.

A második 
fontos dolog a 
nevelésben a 
bizalom. Ha 
ez megtörik, 
kihat gyermekeink lelkére.  

A harmadik dolog a biztonság – ezt is 
mi szülők tudjuk igazán adni a gyerme-
keinknek.

Ha mindezek megvannak, még na-
gyon fontos a (1) kommunikáció (időt 
szánni rá!), (2) a bátorítás, (3) a fokoza-
tosság (koruknak megfelelően nevelni 
őket), és (4) a szabályok (fulladásig sza-
bályozni a gyermekeinket nem helyes, 
de az sem, ha semmilyen szabályokat 
nem állítunk fel. Isten is szabályokat, 
parancsolatokat állított elénk – azért, 
mert szeret bennünket.) 

Ha mindezekre törekszünk, akkor 
könnyű lesz feltétel nélkül szeretni. 
Segít ebben a tékozló fiú példázata. Az 
apa mindent belefektetett fiai nevelésé-
be, az egyik mégis elmegy otthonról, de 
egy idő után visszatér, mert tudja, hogy 
édesapja visszavárja. És miért? Mert fel-
tétel nélkül szerette. 

Képmutatás nélküli hitet, szeretetet 
csak az tud adni, akinek van. A család-
ban nagy szükség van erre.

Szeretnék én is olyan édesanya lenni, 
aki gyermekeit példamutatásával is az 
Úr Jézushoz vezeti.

                       Erdőközi Krisztina

... Hálásak vagyunk Annamáriáért, 
aki vállalta a hosszú utat azért, hogy 
minket nőtestvéreket az élet sokféle ki-
hívásaival szemben tanítson, bátorítson.

Néhány gondolatot szeretnék megosz-
tani az egyik témáról, ami nekem sze-
mélyesen sokat jelentett.

Milyen példa vagyok a családban?
Mi szülők átadunk gyermekeinknek 

mindent - amik vagyunk, ahogyan gon-
dolkodunk, s ha azt szeretnénk, hogy 
gyermekeink jól neveltek legyenek, ak-
kor úgy kell nekünk őket nevelni! A pél-
damutatás is nagyon fontos, amit látnak 
bennünk, azzá formálódnak! Ha én hitet 
közvetítek, az soha ne legyen képmutató!

Gyermekeinket ajándékként kapjuk és 
nem érdem szerint. Ezért az első nagyon 
fontos dolog az elfogadás (kimutatták, 
hogy azok a gyermekek, akiket az anya 
elutasít, általában kis súllyal születnek). 
Sajnos napjainkban nyíltan felvállalva 
mondják némelyek – 2 gyermekem és 

is találtunk a tányérunk mellett, az al-
hambrai nőtestvérek ajándékát.

Nagyon hálás vagyok Istennek ezért 
a hétvégéért, különösen azért, hogy 
együtt lehettem nőtestvéreimmel és nö-
vekedhettünk a hitben, az ismeretben és 
az egymás iránti szeretetben. Köszönöm 
mindenkinek, aki meghozta az anyagi 
áldozatot és vállalta a hosszú utat, hogy 
együtt tölthessük ezt a néhány napot! 

           Novák Györgyi - Alhambra
Dr. Balla Annamária
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2019. május

Another segment pertained to how a 
Godly family builds a spiritual home. The 
foundation is comprised of acceptance 
of the gifts God bestows, reciprocal 
trust, and safety. The next footing layer 
consists of validating communication, 
followed by encouragement and tailored 
rules. The top and enclosing layer is 
unconditional love, even in the most dire 
circumstances. 

These practical and understandable 
concepts resonated with Lily as well. 
She learned about the feminine identity 
in light of love and truth. There are 
absolute truths and promises in the 
Bible and they are not contradictory. 
Worshipping together in our mother 
tongue was especially sweet and rare, 
as we are active members of an Ameri-
can church. Lily was especially touched 
by one of the Hungarian songs and 
asked for the piano score. She learned 

it and we often sing it or just listen to 
it and reminisce about this wonderful 
conference.

We are both thankful to have had the 
opportunity to attend and learn, grow 
together in our faith. 

                      Petra Fazekas László

The warmth of the California sun 
and breathtaking views of Murrieta 
Hot Springs gave us quite a welcome at 
the recent Hungarian Baptist Women’s 
Conference. However, nothing compared 
to the loving hugs and greetings from 
faraway friends we haven’t seen in 
years. you see, those first minutes were 
determinative for my teenage daughter, 
who had just arrived at her first ever 
Hungarian Women’s Conference. I am 
very thankful that I had the opportunity 
to introduce her to my childhood friends 
who have not seen her since she was a 
young child. Surrounded by Christ-
following ladies of all walks of life, Lily 
and I embarked on a spiritual journey 
that we will cherish forever.

The segment that spoke to my heart 
most deeply focused on child rearing 
partially because I’m in the thick of it, 
raising four young kids. We were given 
examples of Godly women who passed 
on a spiritual legacy by parenting in 
truth and love. One such example was 
Timothy’s mother and grandmother, 
Eunice and Lois (II. Tim. 1:5). They 
mothered without hypocrisy and laid the 
spiritual groundwork in his life by their 
example. I was challenged to examine 
the faith I am modeling to my children, 
since it is impossible to hold children 
to a higher standard than that which 
I personally adhere to. The power of 
prayer and guidance is real: "It is  not 
by might nor by power, but by my Spirit, 
says the Lord Almighty.’ (zech. 4:6). 
While we cannot force our children, it is 
our responsibility to give them tangible 
opportunities to be changed by the 
living word. One way to start is having 
the whole family serving together even 
when the children are young. That 
evening, I left rooted in reality and hope.

Mission Trip To gUaTeMala 
with Campus Crusade for Christ

This March I was lucky enough to 
go on a mission trip to Guatemala with 
my classmates through my school’s 
organization Cru (Campus Crusade for 
Christ) and Filter of Hope. I felt really 
like Jesus was calling me to go out of 
my comfort zone and go on this trip to 
spread His good news. Forty of us from 
my school went March 8th until the 15th 
to the Antigua, Guatemala area to give 
water filters and tell people about 
the gospel. When we arrived, the goal 
we set for the trip was to make sure 
the entire village of Bola de Oro got 

atleast one water filter for every home. 
Every day we would get into groups 
of five and go from house to house 
installing water filters and engaging in 
spiritual conversations that led to gospel 
presentations. It was cool using the water 
filter as a picture of the gospel. We used 
the imagery of jesus being the water fil-
ter. He takes the dirty water (our sinful 
lives) and through his power and death 
on the cross, he made our lives like clean 

water (sin-free). We would spend a good 
hour at each house just getting to know 
the families and making sure they are 
loved and connected to a church in their 
village. My favorite part of the trip was 
getting to sing hymns and worship songs 
with some of the families in Spanish. It 
was beautiful to see the love of Jesus 
cross cultural lines. It was amazing to 
be able to share my testimony with some 
of the families and being able to pray 
with them to receive Christ. I got to see 
the power that Christ has first hand and 
see Him move right in front of my eyes. 
By the end of the trip we installed 140 

water filters, 220 individual people 
heard the gospel and 28 new brothers 
and sisters prayed to receive Christ. 
This was such a blessing and I would 
like to thank everyone that supported me 
financially and anyone who prayed for 
me because the prayers were definitely 
answered. I encourage anyone thinking 
of going on the mission trip to Romania 
or on any mission trip in general to 
pray about it and to take the step of 
faith to go. Jesus calls us in his Great 

hungarian baptist Women’s 
retreat, Murrieta hot springs, 

Ca. March 22-24.

Hungarian ladies from Cleveland at Murrieta – Lily on the left.
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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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aMerikai beszáMoló
Szeretnék bemutatkozni: én vagyok 

az a tanítvány, akit Jézus szeret. Igaz, 
nem János a nevem, és nem vagyok egy 
a tizenkettő közül, de hogy engem kü-
lönösen szeret az Úr, az biztos. Hatal-
mas bizonyítéka ennek többek között az 
a néhány nap, amit eltölthettem kedves 
testvéreim között az Amerikai Egyesült 
Államokban és Kanadában. 

A történet úgy kezdődött, hogy a Ma-
gyar Baptisták Világszövetsége úgy 
döntött, hogy ez évben a tanácsülését az 
USA-beli Detroitban tartja meg. Én, mint 
a szlovákiai magyar baptisták képvise-
lője kaptam meghívást, így örömmel, de 
mégis izgulva és imádkozva készültem 
rá, gondolván, hogy túl bonyolult lesz 
elintézni a vízumot, repülőjegyet, meg 
minden egyebet. De hála az Úrnak, hogy 
minden simán ment. Köszönet Gergely 
István testvérnek is, aki éjjel-nappal dol-
gozott azon, hogy ez így lehessen. 

Aggódtam továbbá azon is, hogy mi-
vel nem beszélek angolul, bonyodalmak 
lehetnek majd az utazással. Nem voltak. 
Az Úr úgy rendelte, hogy Pardi Félix test-
vérrel utazhattam, egészen Detroitig. Ott 
a vámtisztviselő kérdésére, hogy kihez 
utazom, az összes angol nyelvtudásomat 
összeszedve így válaszoltam: „My friend 
is Géza Herjeczki.” A vámtisztviselő elis-
merően bólintott, és én büszkén mentem 
tovább, boldogan, tudva, hogy ebben a 
távoli világban is vannak barátaim és test-
véreim. A repülőtéren Huli Sándor, Erdő-
közi György és Fűr Béla testvérek vártak 
minket. Tudtam, hogy már jó kezekben 
vagyok. Bár ez eddig is így volt.

Fűr Béla testvér, akit volt szerencsém 
megismerni már 2003-ban is, mikor 
először jártam az amerikai magyar bap-
tisták között, elvitt engem otthonába, 
ahol a végtelenül kedves felesége, Ani-
kó várt vacsorával és pompás szállással. 
Mindenüket megosztották velem, hogy 
én minél jobban érezhessem magamat. 
Csodálatos három éjszakát tölthettem 
ebben a kedves házban. A legjobb hír az 
volt a végén, hogy leányuk, Annamária, 
megérkezett a guatemalai misszióból, 
azzal a hírrel, hogy munkájuk során ott 
megtért 28 lélek. Öröm van a mennyben 
és a földön is, az Úr népe között.

Csütörtökön Herjeczki testvérék ve-
zetésével körbejártuk a szebb napokat 
és éveket megélt Detroit városát, s én el-
képzeltem, milyen lehetett fénykorában, 
ha most is ilyen szép. Megnéztünk né-
hány templomot, köztük a régi magyar 
baptista imaházat, amelyet közel ötven 
évig használtak hitelődeink. Voltunk a 
világhírű autógyárban, szalonban, meg-
tekinthettük a szebbnél-szebb autókat, 
majd kimentünk a csodálatos szigetre. 

Este jó volt találkozni az imaházban 
a világszövetség tanácsának többi tagjá-

úT, IGAZSáG, ÉLET
Sokféle út van, és minden út valahova 

vezet. Sokan vannak akik boldogságot 
keresve a szórakozások, az élvezetek és 
szenvedélyek útjait járják, és sohasem 
érkeznek meg a keresett és remélt bol-
dogsághoz. Vannak önmagukban nemes 
utak. Ilyen a tudomány, a művészetek 
útja. Az emberi értelem grandiózus 
csodája, hogy technikánkkal utat ké-
szítettünk a bolygóközi térségekbe más 
égitestek felé. De ezek egyike sem vezet 
Istenhez.

Az Úr Jézus Krisztus ezt mondta: “én 
vagyok az út.” Nem egy út a sok kö-
zül, hanem az egyetlen, mert senki sem 
mehet az Atyához, csak Őáltala. A bűn 
olyan szakadékot vont Isten és ember 
közé, amit emberi oldalról áthidalni nem 
lehet. De Isten utat készített a szakadék 
túlsó széléről jézus Krisztusban. “Mivel 
azért bizodalmunk van a szentélybe való 
bemenetelre a Jézus vére által, azon az 
úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő 
út gyanánt... Járuljunk hozzá igaz szív-
vel, hitnek teljességével!” ( zsid 10:19k)

jézus az igazság. Nem elvi és filozófi-
ai igazságról van itt szó, ahogyan Pilátus 
kérdezte. A valóság és szentség kérdése 
ez. Nagy dolog az a felismerés, ami az 
51. zsoltárban van: Ímé te szent vagy, te 
az igazságban gyönyörködöl. Én viszont 
vétekben fogantattam, azaz mindenestől 
bűnös vagyok. De Isten „azt, Aki bűnt 
nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy 
mi Isten igazsága legyünk Őbenne.” ( 
2Kor 5:21) Aki ezt megértette, Ézsaiás-
sal vallja: ”Örvendezvén örvendezek az 
Úrban... mert az üdvnek ruháival öltöz-
tetett fel engem, az Igazság palástjával 
vett engem körül.” ( És 61:10)

jézus az élet is. A Szentírás határo-
zott különbséget tesz testi és szellemi 
élet között. Az egyik a biológiából is-
mert biosz. Amikor Jézus azt mond-
ja: “Én vagyok az Élet,” nem a bioszt 
mondja, hanem a dzoét, ami azt a ma-
gasabb rendű életet jelenti, amely fölött 
nincs hatalma az enyészetnek. A test 
földi eredetű, ezért végcélja a föld. A 
szellemi élet mennyei eredetű, ezért jö-
vője a menny.

Mennyei Atyánk, segíts meg minket 
az Úton járni, az Igazságban élni és az 
Élettel beteljesedni!.

          Herjeczki András (1919-1996)
A Detroiti Gyülekezet lelkipásztora: 

1976-83, 1988-89.

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).

FORGIVeness can get complicated 
in marriage relationships. We think if 
we forgive our spouse for what they did, 
they might feel they got off easy and 
not learn their lesson and do the same 
thing again. We think if we forgive our 
spouse for what they did, it doesn’t let 
them know how much they hurt us. We 
complicate forgiveness by having our 
own agenda instead of god’s agenda. 
We think, “if God really knew what my 
spouse did, He would understand. God 
doesn’t expect me to forgive that does 
He?” When we withhold forgiveness 
from our spouse, it can give us a false 
sense of power. We have something they 
want. We have control of when we say, 
“I forgive you.” All of this might make 
sense in a movie or a television drama, 
but in a Christian marriage, no. 

The truth is that God is God and we 
are not. God tells us to forgive. It’s not 
a “when you are ready,” or “when they 
have suffered enough” forgiveness. It’s 
forgive because I forgave you. It’s a 
Calvary hill forgiveness. Somehow in 
the midst of our hurt, we forget about 
that. We forget that jesus gave his life 
so we could be forgiven. our role is to 
forgive. What happens next is up to our 
spouse and to God. 

I know this for certain: When a person 
withholds forgiveness from their spouse, 
it never affects the spouse as much as it 
does the unforgiving person. God did not 
create us to be judges. That is His role and 
He is ever just and fair. In your marriage, 
be quick to forgive and resolve issues. It’s 
what God tells us to do.

                    Emese Tölgyes-Busz

Commission to go and make disciples of 
all the nations. It’s a command but also 
such a rewarding thing to go and share 
the gift of life with people of all nations. 
going to guatemala on my first mission 
trip was such a beautiful experience and 
hopefully not the last mission trip I ever 
go on.
                               Annamária Für
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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 2019. május

is, akikkel most találkoztam először. 
Öleltük egymást drága Jurás Pál test-
vérrel, aki megajándékozott engem 
egy példánnyal az életrajzi könyvéből, 
melynek címe: Mindig Isten kezében. 
Az istentisztelet hosszúra nyúlt, mert 
volt két igehirdetés is. Én János evangé-
liuma 17. részéből, Durkó István testvér 
a 137. zsoltárból hirdette az Úr üzenetét. 
jelen volt két művész vendég Magyar-
országról: Teleki Gergő zongoraművész 
és Zámbori Soma színművész. Utóbbi 
elmondta bizonyságtételben megtérése 
történetét. Meghallgattunk még két bi-
zonyságtételt a helyi ifjúság részéről és 
boldogan énekeltük a dicsőítő csoport 
vezetésével a közismert énekeket. 

Délután Püsök testvér elvitt minket 
városnézésre, felvitt minket a CN Tower 
tetejére, amely néhány évvel ezelőtt még 
a világ legmagasabb épülete volt. Itt volt 
alkalmam a világ tetejéről letekinteni a 
földre, amelyet az Úr teremtett, igazgat 
és táplál egymaga. Újra a már idézett 
ének szavai jutottak eszembe. 

Hétfőn püsök testvér visszavitte Dur-
kó testvért Detroitba, engem pedig át-
adott régi jó barátomnak, a felvidékről 
elszármazott Balog Steven testvérnek.  
Ő is sok helyre elvitt, elhalmozott aján-
dékokkal, és persze sokat beszélgettünk 
és imádkoztunk. Kedden Püsök testvér-
rel elmentünk a kedves, idős Kuti há-
zaspárhoz. János bácsi és Mária néni 
olyanok voltak nekem, mint a szüleim. 
2003-ban sok napot töltöttem náluk, 
és nagy szeretettel vettek körül. Szer-
dán még meglátogattuk a Felvidékről 
Torontóba, a leányához költözött, özv. 
Csepelané, szül. Kondacs Erzsébet test-
vérnőt. Ezután már csak csomagoltunk, 
este pedig indultam haza. Nagyon sokat 
tett értem Püsök testvér, elhalmozott 
szeretetével és ajándékaival, az Úr áldja 
meg őt és családját nagyon gazdagon! 

Végül szeretném beszámolómat be-
fejezni azzal a köszöntéssel, amellyel 
köszöntöttem a detroiti gyülekezetet 
a péntek esti istentiszteleten a Filippi 
1:3-11 alapján, kiemelve, hogy: 1. Hálát 
adok az én Istenemnek mindnyájatokért; 
2. a szívemben hordozlak titeket; 3. és 
imádkozom azért, hogy a szeretet egyre 
inkább gazdagodjék mindannyiunkban. 
Istené legyen a dicsőség!
                                     Dóczé Bálint

val. Külön élmény volt számomra, hogy 
hosszú idő után újra találkozhattam és 
beszélgethettem Kulcsár Sándor lelki-
pásztor testvérrel. A pénteki tanácsülés 
ideje alatt is már sok áldásban részesül-
hettem, de a csúcs az esti istentisztelet 
volt. Az elhangzó köszöntések és a helyi 
énekkar szolgálata Fűr Béla karmester 
vezetésével igen felemelő volt. Az igei 
üzenet Pardi Félix testvér prédikációjá-
ban a hívők egységéről szólt a 133. zsol-
tár alapján. 

Szombat reggel Huli Sándor és Valika 
testvéreknél találkoztunk mindannyian. 
Onnan mentünk tovább a „közeli” vá-
rosokba, ill. az azokban élő testvérek-
hez. Én és Durkó István testvér Püsök 
Dániel torontói lelkipásztor testvérrel 
utaztunk egy „kis” kerülővel Torontóba. 
Püsök testvér azért tette meg velünk ezt 
a kerülőt, hogy láthassuk a csodálato-
san szép, világhírű vízesést, a Niagarát, 
Észak-Amerika egyik leglátványosabb 
természeti szépségét. Ott, a vízzuhatag-
nál kitört a szívemből a dicséret az ének-
író szavaival: „A szívem áld és hála tölti 
el, mily nagy vagy te, mily nagy te.” 

Torontóba érkezve, az új baptista ima-
ház, amelyről már sokat hallottunk, ol-
vastunk, és a megépüléséért sokat imád-
koztunk, most ott állt teljes szépségében 
előttem. Kívül és belül is megszemlél-
hettem. Még aznap este együtt töltöt-
tünk nagyjából két órát a gyülekezet 
igen szép és kedves ifjúságával. A Püsök 
lelkipásztor család elbűvölő. Adina igazi 
lelkipásztor-feleség, szelíd és alázatos-
szívű, a gyermekek, Salóme, Debóra, 
Olívia és Krisztián pedig elragadóak. 
Úgy éreztem magamat náluk, mint a 
mennyországban. Dániel lelkipásztor 
pedig egy igazi szolga, aki elsajátította 
az Úr Jézustól: „Mert az Emberfia sem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha-
nem hogy ő szolgáljon…” (Márk 10:45) 

A vasárnapi istentisztelet egy igen 
áldott közösség volt. Jó volt látni, hogy 
nem csak az imaház épülete szép, de a 
gyülekezet, a szentek közössége is szép 
és élő, és ez a lényeg. jó volt találkoz-
ni azokkal a testvérekkel, akiket már 
korábban megismerhettem, és azokkal 

érdeklődéssel követtek. Meg is jegyez-
ték: majd most jön a következő regény. 
Annyi azért nem, de pár pillanat, ami 
leginkább megfogott, megérdemli, hogy 
leírjam.

pakolás, jegyek előkészítése, lista sze-
rinti anyagok, ruhák, egyéb bepakolása 
után egy nappal hamarabb irány Pest, 
majd reggel fel a repülőre. Nekem máso-
dik utam, mint "rutinos" utazónak, Tibor-
nak az első. átszálláskor izgatott keresés, 
a végén sikeres landolás, Detroitban.

Sikeres érkezés, a vendéglátók azon-
nali megtalálása, majd hoppá, nincs meg 
a bőröndöm! 

Hirtelenében elég pőrén éreztem ma-
gam, mint amikor a sorozóbizottság előtt 
az újonc. Se ingem se zokni, semmi más.

Hogy a baj nagyobb legyen, a vérnyo-
másra használt 12 óránként szedett tab-
lettáim is odalettek. Huszonóra utazás 
után fáradtan, tanácstalanul vártunk egy 
darabig, majd hazamentünk - az új haza 
házába, Mikó Tiborékhoz. Az órák múl-
tak, a bőrönd sehol, a vérnyomás lassan 
kúszott felfelé. Teljesen idegenben.

Nem pánikoltam, 
voltak már sokféle 
helyzeteim, tudtam, 
hogy kiben bízhatok.

Viszont a háziak! 
Mértek, szabtak, 
kérdeztek, felriasz-
tottak előbb minden 
helybelit, ki milyen 
gyógyszert szed, 
esetleg jó lenne-e az 
nekem. Mielőtt kí-

sérleti nyúl lettem volna, megindult a nyo-
mozás: mit szedek? Los Angeles riasztva. 
Ott imaóra, orvos a közelben. Ő riasztotta 
a magyarországi orvosismerőst-rokont, aki 
megtalálta az amerikai azonos gyógyszert 
- megfelelőt. Hívták a new yorki orvos 
testvért, aki utalta a gyógyszert Detroitba. 
A gyógyszerész villámgyorsan reagált, sőt 
jelentősen csökkentette a gyógyszer árát. 
Közben én nyugodtan aludtam, fáradtan 
ébredtem. 

Reggel még a bőrönd sehol, a gyógy-
szer kinyomozva. Közben a vérnyomá-
som nagyon határeset lett, felmerült a 
sürgősségi meglátogatása is. Nyugodt ál-
lapotomban a szívverésem 60, ha ideges 
vagyok 61, szoktam mondani, de most 
minden felborult. Irány a gyógyszertár, 
gyógyszert be, megköszönni a szívessé-
get, irány a látogatói csoport. 

Mindenki jön elébem: Jól vagy kér-
déssel. Micsoda emlékezetes bevonulás, 
sóhajtottam. Szinte felejthetetlen. Bő 
50 órával az indulás után a bőrönd és a 
gyógyszer sértetlenül meglett, minden 
rendben.

Két dolgot megtanultam:
1. Gyógyszert a zsebben kell tartani - 

ezt újból a lelkemre kötötték!       >>>

egy kis gyógyszer
Nagy várakozással indultunk neki az 

idei, márciusi utunkra, Amerikába. A 
nyolcvanas évek óta nem volt vajdasági 
magyar vezető (akkor Bertalan József) 
hivatalos látogatáson arrafelé. Akkori 
útjairól folytatásos "regényt" írt, pici kis 
újságunkban, a Lelki élet-ben "Ameriká-
ban jártam feleségemmel", amit sokan 
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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)

11. oldal 2019. május

isten ünnepe – ez volt az idei főté-
ma, Avi Snyder főelőadóval (ő a „jews 
for jesus” európai vezetője). A hozzá 
kapcsolódó témák és előadóik: isten 
ünnepe - a családban (Harmathy And-
rás); - a lakóközösségben (Győri Péter 
Benjámin); - a gyülekezetben (Steiner 
József ); ünnepelj! (Pintér Béla). 

Ez az előadás-sorozat adta a gerincét 
a hétnek. Úgy gondolom, hogy a szer-
vezőknek sikerült megvalósítani az 
ALIANSz honlapon jelzett alapelvüket: 
„A találkozó fő hangsúlya az erőteljes és 
kiegyensúlyozott bibliatanítás. Célunk, 
hogy a részvevők aktuális témákban, 

felkészült tanítóktól nyerjenek bibliai is-
meretet és látást. A tanítás célja az életet 
formáló találkozás Isten Igéjével az imá-
dat és imádság környezetében. A tanítók 
választásában alapvető szempont az 
Igéhez való ragaszkodás, a felkészültség 
és a széles körben elismert tanítói aján-
dék.”

Több mint tíz szervezett programon 
vettem részt a négy nap alatt, de leg-
alább háromszor ennyi volt az ajánlat. A 
gyermekekre és fiatalokra is gondoltak. 

A főelőadásokon túl kiemelek még 
néhány további értéket. 

iMádkozzUnk 
egyMásérT

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

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

kedden a romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Pardi Félix elnökért és 
munkatársaiért.

szerdán az észak-amerikában 
és ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Gergely István elnökért és munka-
társaiért. 

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

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

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

a MabaVisz elnöksége:
Elnök: dr. Gergely István (Amerika) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

jól felkészült vezetők tartotta hatféle 
szemináriumi előadás-sorozat (nők, 
férfiak, házasok szemináriuma; gyer-
meki bizalom Istenben; misszió itthon 
és a nagyvilágban; keresztyén vállalko-
zói szeminárium – 6x3 alkalom).

A Harmat Kiadó és a Family ma-
gazin délutáni programjai (író-olva-
só találkozó, Inspiráló Biblia – készülő 
kiadvány ismertetése), valamint a nagy 
sátorban felállított alkalmi könyvesbol-
tok, szolgálatukat is szívesen megismer-
tető munkatársakkal az asztalok mögött 

2. A testvéri szeretetnek és törődés-
nek nincsenek határai; ezt már tudtam, 
de most újra a lelkembe véste ez az apró 
intermezzó!

Nagy szeretetben, örömben és egész-
ségben töltöttük együtt időnket a test-
vérek között. Most már még egy, eléggé 
személyes élmény köt össze bennünket. 
Ne aggódjatok, ha nálunk jártok, ugyan-
ezt tapasztaljátok majd meg!

Köszönet mindenért.
                                  Nyúl Zoltán

Magyarországi mozaikok (6)
balaTon-neT 2018.
A Balatont és az internet-hálót ismeri 

minden magyar, bárhol éljen is kicsiny 
bolygónkon. A BalatonNET-et már nem 
biztos. Ez egy 5 napos, felekezetközi 
keresztyén program, melyre Balaton-
szemesen kerül sor, általában augusztus 
második felében. A Magyar Evangéliu-
mi Szövetség (Aliansz) szervezi. 

Az interNETen jártas olvasóinkat 
máris arra buzdítom, hogy keressék meg 
a www.balatonnet.hu (a facebookon is 
jelen vannak), valamint az www.aliansz.
hu honlapokat. Érdemes megismerni 
egy kicsit ezt a Magyarországon 1936-
óta bejegyzett közösséget. Az Aliansz 
egy mozgalom; vezetői különböző evan-
géliumi egyházak képviselői.

Amikor megtudták a testvéreim, hogy 
augusztus közepén utazunk haza, meg-
hívtak a BalatonNET-re. Nővérem Ildi-
kó, valamint Gyurik Gyula sógorom és 
Olga rendszeres látogatói e rendezvény-
nek – ami egyébként most tizenkettedik 
éves. Enikő és László - szokolyai bará-

taink, szomszédaik is velük mentek. 
Útra keltem hát én is, s a második naptól 
már együtt vettünk részt a találkozón. 
Esténként pedig Harmadás testvérék 
lakásában folytattuk a felekezetközi - 
református-katolikus-baptista árnyala-
tokkal színezett testvéri beszélgetése-
ket. Kiértékeltük a hallottakat – mi volt 
a legemlékezetesebb; elmondtuk ki 
melyik előadáson vett részt a fakultatív 
csoportos programok közül. 

Több helyszínen folytak a programok 
– az egymáshoz közel levő iskola-torna-
csarnok és a baptista imaház fő és mel-
léképületeiben, valamint a „közösségi 
téren” felállított hatalmas sátorban.  

Megtelt a sportcsarnok / az egyik főszervező: 
Horváth István Aliansz főtitkár / könyvek,  

fali-mondások nagy választékban.



(Harmat, Halleluja, Parakletos, Veritas, 
FaithLine kiadók; Wyckliffe Bibliafordí-
tók, OM Magyarország stb). 

A BalatonNET különleges értékének 
tartom a személyes találkozásokat. A 
több, mint ezer résztvevő kisebbik részét 
valahonnan már ismertem - jó volt ve-
lük újra találkozni (szemesiek, wesselé-
nyisek, régi billy-graham-találkozósok 
(1989), tahi-táborozók, szolgatársak, 
rokonok). Új kapcsolatok is alakulnak 
ilyenkor. Tahiban a baptistákkal talál-
kozunk, itt pedig észre vesszük, hogy 
ugyanabba a családba tartozunk (Krisz-
tus családjába), ha különböző felekeze-
tűek vagyunk is.  

Folytathatnám még. (Természetesen 
a Balaton kellemes vizében is megmár-
tóztunk egy rövid időre, délutánonként.)

Pintér Béla nevét, néhány énekét már 
egy kicsit ismerem. Szombat este várat-
lan élmény volt számomra először is az 
igei szolgálata, azután pedig a koncertje. 
Igen, váratlan volt, mert nem számítot-
tam arra, hogy az énekestől lendületes, 
személyes és igére épülő evangélizációt 
hallok; arra sem, hogy magam is részt 
veszek az előre jöttek lelki-gondozásá-
ban. Az is meglepett, hogy az énekeit 
nagyon sokan ismerték, s vele együtt 
énekelték – nem csak gyerekek, fiatalok, 
hanem a felnőttek közül is. 

Most veszem észre, hogy az elő-
adásokról készített jegyzeteimből alig 
használtam valamit. Azért egy monda-
tot mégis idézek. Szeverényi Jánostól 
(Aliansz elnök) hallottam ezt a gondo-
latot: „Nem a légy tartja a plafont.” Ha-
sonlóképen nem mi tarjuk meg az egy-
házat. A gyülekezet az úré, s Ő folytatja 
megkezdett munkáját. 

Végül megemlítem, hogy az idei 
BalatonNETre augusztus 21 és 25 között 
kerül sor. A téma a biblikus életvezetés 
lesz. Az említett honlapokon már látha-
tunk valamennyit a formálódó progra-
mokból. Találkozunk Balatonszemesen? 
Még nem tudom, hogy sikerül-e elmen-
nem. Érdemes lenne.

                             Herjeczki Géza

ady endre:
TeVeled az isTen
Az Istenhez gyönge szódat emeled: 
Teveled lesz akkor az Isten.

Elvesztetted szegény, kóbor magadat: 
Ha szabad: segítsen az Isten.

Perc-barátok kedve már elköltözött: 
Búk között itt lesz tán az Isten.

E szép élet nem sok örömet hozott: 
Gondozott azonban az Isten.

Az Istenhez gyönge szódat emeled: 
Teveled lesz akkor az Isten.
       Száz éve halt meg Ady Endre
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