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

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

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

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

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

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

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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ISTEN TITKA: KRISZTUS  (Kol 1,24kk)
Öröktől fogva létező titok
Isten nem ötletszerűen gondolkodik, 

mint mi, s nem is menetközben találja 
ki, mit cselekedjen. Öröktől fogva létező 
terve volt, hogy eljön közénk, mint 
Krisztus (héberül: Messiás, magyarul: 
Üdvözítő). Ha Krisztus előbb volt min-
dennél (Kol 1,17), természetesen a rá 
vonatkozó tervek is megvoltak már 
ugyanakkor.

A próféták által kijelentett titok
Az Ószövetség lapjain többször 

is szólnak a próféták a Messiás eljö-
veteléről. Jövendöléseikben az Ő meg-
jelenéséről úgy szóltak, mint amivel a 
megoldás érkezik el hozzánk.

A titok beteljesedése
Krisztus közénk érkezésének idő-

pontját legpontosabban Pál határozta 

ISTEN TITKAINAK 
SÁFÁRA

“Úgy tekintsen minket minden ember, 
mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak 
sáfárait.” (1Kor 4:1)

Titkaid köröttünk feszülnek,
sebzett szívünkkel elvegyülnek.

Titkaid Uram arra várnak,
miközben életünkbe vágnak,
hogy tovább adjuk őket másnak.

Sáfárrá Uram miért tettél?
De ha már engem így szerettél:

add, hogy szemem mélyebbre lásson,
hogy szolgád hű sáfárrá váljon,
titkod szolgálatára álljon!

Herjeczki Géza (1976)

meg, amikor azt írta, hogy az időnek 
teljességén bocsátotta ki Isten az Ő Fiát  
(Gal 4,4). Isten titka: Krisztus; testté 
lett, Jézusnak nevezték el -vagyis 
Szabadítónak-, akiben Velünk van, 
közöttünk van az Isten (Mt 1,21,23).

Isten titka nyíltan hirdettetik
Isten csodálatos, beteljesedett titkát 

Pál nem csak értette, hanem ki is hir-
dette. Elmondta, leveleiben leírta - 
ahogy ennek a titoknak hangoznia is 
kellett. Terjedni, egészen addig, amíg 
Isten az ugyancsak öröktől fogva létező 
tervének megfelelően lezárja ezt az 
üdvkorszakot. Ennek a csodálatos és 
már érthetővé lett titoknak a felfedése, 
Krisztus közöttünk lakozásának, az 
evangéliumnak a meghirdetése ma is 
folyik, szerte e világon. 

Szenvedés a titok megfejtése során
Pál meglepő módon azt írta, hogy e  

különleges titoknak a megfejtése, be-
mutatása, hirdetése szenvedéssel is jár.  
Ez tkp. a Krisztus szenvedésének 
folytatása (betöltöm, ami híja van a 
Krisztus szenvedéseinek / testem elszen-
vedi mindazt, ami a Krisztus gyötrel-
meiből még hátra van). Hogy járhat 
szenvedéssel az örömhír továbbadása? 
Ezt a problémát fogjuk körüljárni egy 
kicsit.

Jézus, aki a Krisztus, szenvedett.  
Nem csak a Golgotán, ahol küldetését 
betöltve Isten áldozati bárányaként 
megszerezte üdvösségünket. Egy ko-
rábbi sóhaja: „vajon meddig szenvedlek 
titeket?” (Mt 17,17) nem csak az eljö- 
vendő keresztre utal. Végtelen türe-
lemmel elszenvedte tanítványai és 
követői, s általában az emberek gyarló-
ságait. 

Dehát nem szenvedett volna eleget? 
Lehet valami híja a Krisztus szenve- 

désének? Az egyházban, a gyüleke-
zetben van még szenvedni való, és lesz 
is, egészen addig, míg tart ez az üdvtör-
téneti korszak. Elhordozni, hogy az övéi 
vagyunk, neki elkülönítettek és mégsem 
vagyunk „szentek”; elhordozni, hogy 
bár közöttünk van Krisztus, mégis úgy 
élünk, mintha nem úgy lenne – szen-
vedés. Fájdalmat okozunk Neki, amikor 
pl. újra és újra halljuk az Igét, s nem 
élünk aszerint; amikor pl. a gyüleke-
zetnek –ami a Krisztus teste- tagjai 
vagyunk ugyan, Őt képviseljük a vilá- 
gon és mégis Őhozzá méltatlanul 
szólunk, járunk, cselekszünk. A fájda- 
lom az ára annak, hogy ezek ellenére 
a magáénak tart meg bennünket. Nem 
félreállít, elvet, hanem fájdalommal 
ugyan, de megtart, övéinek tart ben-
nünket.

Pál ezt érzi át maga is. Szenved a 
gyülekezetek gyengesége, a testvérek 
között lévő feszültségek, méltatlan 
viselkedések miatt. A Krisztus gyötrel-
mének része ez, ami azóta is tart, nem 
szünt meg Pál apostollal. Amikor az 
egyházak, a gyülekezetek, vagy éppen 
a lelkészek méltatlanságáról ad hírt a 
média, a Krisztus szenvedésének tanúi 
vagyunk. Félre állíthatna bennünket, de
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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 2011. január 

Új év, új évfolyam, immár a 103-dik. 
Hűséges az Úr és türelmes. Mindeddig 
megtartotta magyar baptista népét ezen 
a kontinensen is.

Fontos, hogy magyar? Igen, hiszen a 
nyelvünk, hagyományaink összekötnek 
bennünket. S igazán csak akkor tudjuk 
értékelni szomszédainkat, pl. a romá- 
nokat, cseheket, vagy a környezetünk-
ben élő angolszászokat, ha tudjuk, hogy 
kik vagyunk. S persze, akkor, ha felté- 
telezzük, hogy más népek nyelve és 
kultúrája is szép, értékes és egyedi. A 
magyar nyelv nem azért a legszebb a 
számomra, mert minden mást megelőz-
ne, hanem azért, mert az anyanyelvem.

Fontos, hogy baptista? Igen, hiszen 
így lehetünk egyek a velünk egyforma 
lelkiségű hívőkkel, ezrekkel, tízez-
rekkel. Ha tudjuk, hogy hova tartozunk, 
akkor tudjuk megbecsülni a másikat is –  
feltéve, ha nem képzeljük, hogy csak mi  
vagyunk az igazi hívők. Az alliance és  
az ökumenikus imaheteken nem is 
vehetnénk részt, ha nem tudnánk felté- 
telezni, hogy más felekezetű keresz-
tyének is lehetnek Krisztus megváltott 
gyermekei. (Hála az Úrnak, áldásos 
imaheti alkalmakról kaptam hiradást 
legtöbb gyülekezetünkből.)

Urunk nagy családjában mi a magyar 
baptista tábla alatt vagyunk. Ez a 
születési adottságaink elfogadásának a 
következménye, valamint annak, hogy 
személyes megváltónknak fogadtuk 
Jézus Krisztust. Nem politikai álláspon-
tok vagy mesterségesen húzott ország-
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JANUÁR
Ím újat kezdhetünk megint!
Csodálatos az élet.
De szent Igéd szava szerint
Urunk a te beszéded
Marad csak változatlanul.
Ég s föld elmúlik végleg.
S mi újat kezdhetünk megint. (HG)

A SZERKESZTŐ ROVATA

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net
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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)



2011. január 3. oldal2010. 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)

A több mint négyszáz éves múltra 
visszatekintő baptista világmisszió 
napjainkban már mintegy 110 millió 
főt tart számon a földkerekségen. Az 
1905-ben Londonban létrejött Baptista 
Világszövetség (BVSZ) nemzeti tag- 
egyházai szinte a kezdetektől fogva 
minden esztendő első februári vasár-
napját tekintették egy olyan ünnepi 
alkalomnak, amikor számba vették saját 
országuk és a nagyvilág baptistáinak 
missziós helyzetét.

A Baptista Világszövetség mega-
lakulásától napjainkig a következő 
területeken látja legsürgősebb fela-
datait: 1. Jézus Krisztus üdvözítő evan- 
géliumának halaszthatatlan hirdetése 
saját nemzetünk és a világ népei felé. 
2. Közvetlen információk továbbadása 
Isten munkájáról, amit népe között 
végez. 3. A tagszövetségek élén álló  
vezetők és munkatársaik lelki báto-
rítása, hogy Isten tervét felismerve 
bölcsen vezessék a rájuk bízottakat.  
4. Együttes imádságra való buzdítás a 
vallási, politikai okok miatt üldözött, 
vagy gazdasági okok miatt szenvedő 
baptista testvéreinkért. 5. Nemzetközi 
összefogás a vallásszabadság és az 
emberi jogok védelmében. 6. A Bibliára 
alapozott hitigazságok határozott hir-
detése, a baptista identitás elmélyítése 
és megerősítése. 7. Együttműködés 
keresése más hitvalló keresztyénekkel 
az evangélium hiteles megélésében és  
hirdetésében. 8. Segélyszervezetek lét- 
rehozása a katasztrófa sújtotta terü-
leteken élők megsegítésére.

A nemzetközi világszövetség alap-
elveinek szellemében jött létre a Magyar  
Baptisták Világszövetsége (MABA-
VISZ) is közel húsz évvel ezelőtt. A 
magyar baptisták világméretű össze-
fogásának gondolata a 1992-ben Bu-
dapesten és Tahiban megtartott első 
világtalálkozó előkészítése során ve- 
tődött fel. Azzal a céllal jött létre ez a  
szövetség, hogy egybefogja a szét-
szakított, különböző országok és kon- 
tinensek területén élő magyar bap-
tistákat. A Budapesten 1992-ben 
megtartott első nagytalálkozót 2000-
ben a Nagyváradon, 2006-ban pedig a 
Debrecenben megtartott világtalálkozó 
követte. (A következőre talán 2012-ben  
kerülhetne sor, Franklin Graham 
Budapesten tervezett evangelizálásával 
összekapcsolva?!?) Ezek közben pedig 
itt vannak ezek a minden esztendő  

februárjában megtartott – most már 
MABAVISZ vasárnapoknak nevezett -  
regionális találkozók vagy helyi gyüle-
kezeti ünnepi alkalmak, amikor nem 
csak magunk szolgálati területeire gon-
dolunk, hanem a határon túl rekedt,  
vagy messzi idegenbe szakadt nemzet-
társaink és a nagyvilág baptista népe 
között végzett missziómunka örömeire 
és kihívásaira is.

A reformáció idején a Kárpát- me-
dencében is kibontakozó anabaptista 
mozgalom különböző csoportjai a min-
tegy kétszáz éves véres üldözésekkel és  
folyamatos zaklatásokkal kísért idő-
szakot követően elhagyták hazánk 
területét. 165 évvel ezelőtt azonban úgy  
látta jónak a Teremtő, hogy ismét 
megjelenjenek itt Magyarországon a 
megtérés és újjászületés fontosságát 
hirdető, Bibliát terjesztő baptista evan- 
gélisták. Kitartó és odaszánt munkájuk  
eredményeként a történelmi Magyar-
ország minden szegletébe és nemze-
tiségéhez eljuttatták az evangélium 
üzenetét. Sajnos 90 esztendővel ezelőtt 
ez a lendületes fejlődés és növekedés a 
trianoni nemzeti tragédia következtében 
lelassult. A magyar baptisták jelentős 
része az igazságtalanul meghúzott 
határok mögé került. Itt a Kárpát-
medence területén hosszú évtizedeken 
keresztül szögesdrótok, aknazárak, 
határsorompók választottak el ben-
nünket magyar baptistákat is egymástól. 
Ma is 5 ország területén – Magyar-
ország, Felvidék/Szlovákia, Kárpátalja/
Ukrajna, Erdély/Románia, Vajdaság/
Szerbia – végezzük missziómunkánkat 
a magyarok és ahol erre lehetőség a- 
datik, más nemzetek fiai felé is. Ezen 
kívül az amerikai kontinensen – USA, 
Kanada – és Ausztrália területén 
folyik magyar misszió, ahová több ezer 
baptista testvérünk emigrált az elmúlt 
kilenc évtized alatt. 

Hálásak vagyunk a Történelem Urá-
nak – aki „dönt és emel királyokat” –, 
hogy a Trianonban „sűrűn szőtt vasfüg-

folytatás a 10. oldalon

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr!”
A Baptista Világszövetség és a Magyar Baptisták Világszövetsége 

Vasárnapja - február 6.

ISTEN TITKA: KRISZTUS
folytatás az 1. oldalról

úgy döntött, hogy elszenvedi megváltott 
népe hitványságát (veszekedéseit, vi-
tatkozásait, gyávaságát, önzését, érdek-
központúságát).

Az Isten titkának, Krisztusnak a ki-
jelentése, megjelentése, megmutatása, 
megmagyarázása: ez lenne pl. az én 
hivatásom is, - s emellett mennyi mást is  
teszek! A közöttünk élő Krisztus ki-
jelentése, megmutatása lenne a feladata 
a gyülekezetnek - gyermekeink felé és a  
világ felé –, de mennyi mást is látnak 
bennünk, rajtunk a gyermekeink és e  
világ! A Krisztus szenvedésének a 
folytatása az, amit átélt Pál és átélnek 
gyakran az Úr mai szolgái is. Mindez 
azért lehetséges, ez a jelenség azért 
létezhet, mert Isten a Krisztus vérén 
megváltott népet, a gyülekezetet to- 
vábbra is sajátjának tartja – töké-
letlensége,  botladozásai ellenére is.

Ez tkp. az Isten titkának, a Krisz-
tusnak az egyik sajátossága: úgy  
szereti gyermekeit, hogy nem csak 
eljött közéjük és megváltotta őket, 
hanem hiábavaló, nyomorúságos, 
kishitű és bukdácsoló életük ellenére 
megtartja őket, és szolgái szenve- 
dését és erőlködéseit is felhasználva 
segíti őket a cél felé. Eközben maga  
is szenved: „mindenkor él, hogy 
esedezzék értük” (Zsid 7,25).

Ha Pál apostol szenvedett, a Krisztus 
szenvedéséből élt át valamennyit. Ha 
ma szenvednek az Úr szolgái, velük 
együtt szenved Krisztus is. Az Isten 
titkának, a közöttünk élő Krisztusnak a 
bemutatását, megélését nem csak öröm,  
hanem szenvedés is kíséri – a kezde-
tektől egészen az idők végéig.

Az Isten titka nem titok többé, 
hiszen Ő már megfejtette azt nekünk, 
például Pál levelei által. Krisztus kö-
zénk jött és közöttünk van. Megváltója, 
Üdvözítője van e világnak.

Mi, akik ismerjük ezt a titkot, mond-
juk el mindenkinek, ismertessük meg 
mindazokkal, akik még az evangélium 
ismerete nélkül élnek. Legyünk hiteles 
tanúi a közöttünk élő Krisztusnak, hogy 
ne szenvedést, hanem örömöt okozzunk 
Neki; az üdvösségre eljutó emberek 
fölötti kibeszélhetetlen örömöt.

Herjeczki Géza
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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 2011. január 

A kormányzatok demokratikus voltát 
nem csak az jelzi, hogy milyen úton-
módon jutnak hatalomra, hanem sokkal 
inkább az, hogy demokratikus értékeket 
szolgálnak-e. A szólásszabadság a de-
mokratikus társadalom “szabadságai” 
között egy ilyen kiemelkedő érték, mert 
az egyéni és a kollektív önrendelkezés 
között megkívánt dinamikus kap-
csolatokat biztosítja. Gyakorlásának 
módja, annak technikai eszközei és  
kulturális megjelenési formái folya-
matosan változhatnak, de a lényeg 
marad: a szólásszabadság a modern 
demokratikus államrend első ismérve.

Olvasóimnak nem kell bizony- 
gatnom ezeket. Gondoljunk a Márciusi 
Ifjakra, vagy a Pesti Srácokra, akik  
röptében megfogalmazott kiáltvá-
nyaikkal áldozatos harcra is készen 
gyülekeztek a szabad társadalom pillé- 
rei köré, mindig ezek alá: sajtó- 
szabadság, vallás (lelkiismereti) sza- 
badság, gyülekezési jog – szólás-
szabadság. Igen, ez utóbbiban benne 
foglaltatik szinte mind, mert a lélek és a 
lelkek szabadságának a kifejezése a tét.

Az utóbbi napok magyarországi 
eseményei kapcsán írom ezeket.  
Tudom, hallom és értem, hogy „haza-
szólásnak”, meg „átszólásnak” hatna 
mindazok fülében, akik belefáradtak 
már a jobb-időkre-várásba. Másokban 
annyi kicsinyes gyűlölet van Amerika 
iránt, hogy testvért sem látnak köztünk. 
Sebaj, kizárólag külhoni olvasóimhoz 
fordulok, és még néhány testvéremhez 
otthon, akit érdekelnek a baptista törté- 
nelem idevágó tanulságai. Na, nem az  
anabaptistákról lesz szó. Az ő nyom-
dokukba akarata ellenére is beleté-
vedhet egy kicsiny, világtól elfordult 
közösség...

Azokra a baptistákra gondolok, akik 
az amerikai demokrácia kialakulására 
a Biblia tanításából vett igazságokkal 
hatottak, mégpedig konkrétan a szó-
lásszabadság kérdésében. Ezek a férfiak 
nem politikusok voltak, hanem több-
ségükben lelkipásztorok és tanárok. 
Kezdjük az elején!

Roger Williams üldözöttként vonult 
végig hittestvéreivel az első kolóniákon, 
míg a mai Rhode Island-nál, végre, 
letelepedhettek. Bár neki is kevés jutott 
a szabadságból, fogadta az Angliából 
híveit látogató kvéker vezetőt, George 
Fox-ot. Hírközlő szervek híján, a lehető 
legnagyobb nyilvánosságot biztosította 
neki. El ne felejtsem, Williams a kvé-
kereket az evangélium ellenségeinek 
tartotta, mert elragadtatásukban min-

denféle csacskaságra vetemedtek (mez- 
telenkedtek, női „próféták” körül leb-
zseltek, satöbbi – ez most nem ide 
tartozik). Gondoskodott arról, hogy Fox 
téves tanait mind elmondhassa: nyil-
vános vitával tisztelte meg. Nekünk már 
hihetetlennek hangzik, de a tüzes dis- 
putát maximális jóindulat övezte (tole-
rancia); ezt az bizonyítja, hogy az üldö-
zött kvékerek is letelepedtek Rhode Is-
land-on.

John Clarke, Obadiah Holmes, Isaac 
Backus és John Leland a Függetlenségi 
Nyilatkozat, majd az Alkotmány fo-
galmazói mögött álltak; Backus és  
Leland olyan kitartással, hogy ami  
kimaradt az Alkotmányból, azt James  
Madison és Washington közbenjá-
rásával, Első Függelékként hamar  
hozzácsatoltatták. Baptista testvére-
inknek köszönhetően, így nem maradt 
ki az Alkotmányból: „A Kongresszus 
nem alkot törvényt vallás alapítása vagy 
a vallás szabad gyakorlásának eltiltása 
tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy  
sajtószabadságot; nem csorbítja a 
népnek a békés gyülekezéshez való 
jogát, valamint azt, hogy a kormányhoz 
forduljon panaszok orvoslása céljából” 
– I. cikk (1791). Az Első Függelék 
története a baptista történelem izgalmas  
és tanulságos része, mert ez a cikkely a  
lelkiismereti szabadság biztosításáért 
szab tisztességes és időt álló keretet –  
nem a médiáknak, sem az állampol-
gároknak, hanem a törvényhozókra! A 
szólásszabadság ugyanis a politikusok 
sajátos érdekeiket veszélyezteti legin-
kább.

Legutóbb 2005-ben került ez a 
kérdés az amerikai Képviselőház elé. 
Hároméves vita előzte meg, amiben 
aktívan részt vett a Déli Baptista 
Szövetség is. Végső formájában, mint a  
„Houses of Worship Free Speech Resto- 
ration Act” került szavazásra. A leg-
nagyobb baptista szövetség Etikai és 
Vallásszabadság Bizottsága először 
támogatta (House Resolution 235;  
2002-ben), de amikor az adóked-
vezmény feltételeként tiltott „politikai 
beszéd” ellenőrzését is előirányozták, a  
bizottság vezetője, Dr. Richard Land 
testvér félre nem érthető módon tilta-
kozott. Ahogy mondani szokás, „még a 
csapból is a baptisták tiltakozása folyt”. 
Mert ki a megmondhatója annak, hogy 
melyik prédikációt tartja majd valaki az 
érdekeit sértő „politikai beszédnek”? 

Befejezem azzal, amiért tulajdon-
képpen megpendítettem ezt a témát. 
A szólásszabadság és a lelkiismereti,  
illetve vallásszabadság elválasztha-
tatlanok egymástól. Akik a szólás-

szabadság nyírbálásában sikeresek ma, 
valójában vesztesek mind. A demok-
ráciának nehezen megszerezhető ér-
tékét dobják – akaratuk ellenére tán -  
olyanok elé, akiknek érdekük lesz ráta-
posni alkalomadtán.

Novák József

A lélekben jól futás jellemzői
Galaták 5,1-15

Miből szabadított meg bennünket 
Krisztus? A törvény uralmából, a bűn 
szolgaságából és a halál fogságából 
(Róm 8,2). Mire szabadított meg minket? 
Szabadságra. Mit jelent ez a szabadság? 
Nem azt, amit a társadalmunk ért 
szabadságon: egyéni érdekek, önér-
vényesülés, az énünk felfedezése és 
hasonlók. Pontosan ezek vezetnek oda,  
amiről Pál a 15. versben beszél: az 
egymást marás-falás és elemésztés. Nem  
is az a fajta szabadság, amit a huszonéves 
érez, amikor elkerül a szülői háztól, mert 
végre nem kell szabályokat betartani; 
nem az “azt csinálok, amit akarok” 
gondolkodásmód. Akkor milyen szabad-
ság? Krisztus felszabadított arra, hogy ne  
legyen semmi akadálya annak, hogy 
azok legyünk, akikké Isten tervezett meg  
bennünket, és hogy szeressük őt és 
egymást. Talán ellentmondásnak tűnik,  
amikor a szabadság kapcsán szolgaság-
ról beszélünk: “szeretetben szolgáljatok 
egymásnak” (13. v.) és máshol ezt olvas-
suk: “Krisztus szolgáiként cselekedjétek 
Isten akaratát: lélekből” (Ef 6,6). 
Amikor a szolgálás nehezünkre esik, 
nézzünk Krisztusra, a szolga Királyra, és  
tanuljuk tőle, hogyan is kell a törvényt 
betöltenünk: “Szeresd felebarátodat, 
mint magadat” (14. V.)!

Patterson Tímea (Canada)
Megjelent az Áhítat-ban. A napi két  

igét és magyarázatokat tartalmazó 
áhítatos könyvet a budapesti Baptista 
Könyvesboltban lehet megrendelni.

ÁHÍTATOS PERCEK

Egy gazdag család
Egyszer egy jól kereső apa úgy dön-

tött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a  
céllal, hogy megmutassa neki, milyen 
szegény emberek is vannak, és hogy a 
gyermek meglássa a dolgok értékét, és 
felfogja azt, hogy milyen szerencsés 
családban él.

Egy egyszerű falusi család házában 
szálltak meg, ahol egy napot és egy 
éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út 
végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egy kis humor
Egyszer egy részeg négykézláb a járda 

hasadékában keresett valamit. Sam, 
a barátja, autóval éppen arra hajtott. 
Kiszállt a kocsiból és megkérdezte a 
részeget, hogy mit keres?

- A bukszámat - hangzott a válasz.
Erre mindketten elkezdtek keresni, de 

a bukszát mégsem találták meg. Végül 
Sam megkérdezte a részeget:

- Itt vesztetted el a bukszát?
- Á, dehogy, hangzott a válasz.
- Akkor miért keresed itt? - kérdezte
Sam. - Azért, mert itt a lámpa alatt 

világos van.

Az űrkutatásban megőrült tudós űrha-
jóval a napba akart utazni. Valaki, aki 
tudomást szerzett a tervéről azt mondta 
neki: - Ott megégtek!

A tudós így válaszolt: - Éjjel utazunk!

A britt parlament új képviselője Lon-
donba vitte a kislányát, hogy a várost 
megmutassa neki. Többek között el-  
mentek a Westmister Abbey-be is. Ami-  
kor a kislány felfelé nézett és a hatalmas 
oszlopokat csodálta az édesapja megkér- 
dezte tőle, hogy most mire gondol. Erre a 
kislány így válaszolt:

- Apuka, az jutott az eszembe, hogy 
odahaza milyen nagynak nézel ki, itt meg 
milyen kicsi vagy.

Egy svéd fiatalembert, aki Indiába 
készült missziónárusnak, ázsiai szolgá- 
latáról minden áron le akarták beszélni. A  
sikertelen próbálkozás után végül valaki 
azt mondta neki:

- Ott még az árnyékban is 45-50 fokos 
meleg van.

A svéd fiatalember egy kicsit gondol-
kodott, azután így válaszolt:

- Az lehetséges, de nem kell mindig az 
árnyékban lenni.

Fordította: Steiner József Tom Drion testvér búcsúzik a gyülekezettől

- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szük-

ségben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
-Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk 

van, nekik négy. Nekünk egy medencénk 
van otthon, ők meg egy tó partján laknak.  
A mi kertünket lámpák árasztják el 
fénnyel, az övékére pedig csillagok 
világítanak. A mi udvarunk a kerítésig 
tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És  
végül láttam, hogy nekik van idejük 
beszélgetni egymással, és hogy boldog 
családként élnek. Te és Anyu viszont  
egész nap dolgoztok, ésalig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett 
csöndben, mire a kisfiú hozzátette:

- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, 
milyen gazdagok is lehetnénk.

(Internetről)

Év végi események 
Alhambrában

Hálásak vagyunk Istennek 
az elmúlt esztendőért, amit tar- 
talmas és szép ünnepségekkel 
zártunk decemberben.

A hagyományos „Karácsony 
esti vacsorán” női-körünk ismét 
vendégül látta az egész gyü- 
lekezetet; de sok vendéget is 
köszönthettünk a gyönyörűen 
feldíszített közösségi teremben 
(december 11). A vacsora után 
kántáltunk, és alkalmi szol- 
gálatok hangzottak el. Vendé- 
günk volt szövetségünk elnöke, 
Dr. Herjeczki Géza lp és fele- 
sége, Éva nőtestvér is.

Másnap, 13-án délután a 
Santa Clarita Baptist Church 
kórusa karácsonyi koncertet 
adott gyülekezetünkben, majd 
lelkipásztoruk, Scott Basolo 
testvér evangélizált. A hang- 
versenyt követő fogadáson bú- 
csúztattuk a Drion családot, akik 
tanulmányaikat befejezték a The 
Master's Seminary-ban, és azóta 
gyülekezet-plántáló szolgálatot 
kezdtek Londonban (GraceLife 
London).

A vasárnapi iskolások egy színjátékot 
adtak elő Karácsonykor (dec.25), amihez a 
díszletet a Simeon kör készítette. A vasárnapi 
iskola ajándékkal kedveskedett minden 
megjelentnek.

Szép számban voltunk együtt 
óév estéjén is, amikor Dr. Szi-
lágyi Béla testvér előadást tar- 
tott a fekete-lyukak keletke-
zéséről, tulajdonságaikról és 
feltételezhető szerepükről a 
galaktikákban. A vetített ké-
pes előadás után, a hallgatóság 
kérdéseire válaszolva beszélt a  
svájci CERN részecske- 

 

fizikai kutatóközpontban folyó 
kísérletekről, valamint a tudo-
mány és a hit kapcsolatáról.

Az éjféli istentisztelet előtt 
jutott idő a vidámságra, játé-
kokra is. 

NJ

GYÜLEKEZETI HÍREK

A Santa Clarita Baptist Church kórusa

Karácsonyi színjáték

Óév esti vidámság
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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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Nem véletlenül jutottak el hozzánk, 
hiszen gyülekezetünk ének-zene fe-  
lelőse, Bákai József testvér tíz évig tagja  
volt az együttesnek. Talán azért is  
kerültek sorra magyar gyülekezetek, 
mert ezúttal a csoport tagjai Erdély-
ből, Magyarországról, illetve 
Romániából jöttek. Az éne- 
kesek összetételéből adó-  
dóan, színes volt a zenei  
repertoár, hiszen a többé - 
kevésbé ismert evangéliumi  
énekek mellett, magyar és  
román zenei kultúrát tükröző  
keresztyén dalok is elhang-
zottak. Összességében egy 
szép és lelket felüdítő al-  
kalom volt ez a zenei alka- 
lom. Örvendünk, hogy gyü- 
lekezetünk otthont adott  
ennek a zenei eseménynek. 
Azért is hálásak vagyunk, 
hogy a csoport vezetője által 
ismertetett projekteket anyagiakban is 
támogathattuk. Ez úton is köszönjük a 
résztvevőknek, és Isten áldását kívánjuk  
továbbra is az énekcsoport, illetve 
Friendship International szervezet  
missziójára.

3. Külön öröm számunkra, hogy 
gyülekezetünk, nemcsak énekcsoport 
fogadására alkalmas. Isten kegyel-
méből, Bákai József testvér vezetésével, 
gyülekezetünk Voices of Joy ének 
csoportja turnéra indulhatott December 
3-5 között. A Cleveland-i, Louisville-i 
és Chicago-i testvérek közösségében 
szolgáltunk és hirdettük az örömhírt, 
amit az angyalok is hirdettek Jézus 
Krisztus születésének éjszakáján. A  
karácsonyi koncertünk témája 'A 
legnagyobb ajándék' volt, az ének-
szolgálatok és az igei üzenetek e  

gondolat köré tömörültek. 
Szolgálatunk által azt szerettük 
volna elérni, hogy a hallgatók, 
fogadják el a legnagyobb aján-
dékot Istentől, és viszonzásul 
ajánlják fel szívüket betlehemi 
jászolként, hogy Isten Fia ott 
lakhasson. Az énekek és bi- 
zonyságtételek felemelő hatása 
mellett, jó volt találkozni is- 
merős és ismeretlen hallga- 
tókkal, magyar barátokkal. A 
meleg kézfogások, a testvéri 
beszélgetések, hisszük, hogy 
kölcsönösen plusz áldást je- 
lentettek minden résztvevőnek.  

A testvérek mindenütt nagy szeretettel 
fogadtak. Nem csak az énekek, de a 
megterített asztalok is a karácsonyt, az 
ünnepi bőséget vetítették előre. Köszö-  
netet mondunk a testvéreknek, aki 
szeretettel fogadtak bennünket, és imád-  

kozunk, hogy a szolgálatok által szórt 
igemagvak mindenütt teremjenek jó 
gyümölcsöket. 

Az is elmondható, hogy a turné 
egyféle felkészülés volt a New York-i 
koncertezésre. Ugyanis December 18-

án, gyülekezetünkben szerveztünk 
karácsonyi koncertet. Az alkalomra 
nagyon sokan eljöttek magyar és angol 
barátaink közül. A Voices of Joy ének- 
csoport mellett szépen szolgált a gyüle- 
kezetünk énekkara, fúvóskara, valamint 
a gyermekek ének-zenei szolgálata. Igei 
üzenettel Kulcsár Attila (angolul) és 
Gergely István testvér szolgált. 

Mindenért Istené a dicsőség.  G.I.

New York-i hírek
1. Október 24-én örömünnep volt 

a New York-i gyülekezetben, amikor 
Lipták Dávid és Mónika, elsőszülött 
gyermeküket, Abigail Krisztinát, hozták  
a gyülekezet elé, hogy Isten áldását  
kérjük életére. Az igét Gergely István 
testvér hirdette, aki a bibliai Abgail- 
ról (Dávid feleségéről) beszélt. 
Többek között elmondta, hogy Abigail 
belső szépsége külső szépségét is  

meghaladta hiszen alázatos lélek 
lakozott benne és igaz bölcsesség vezé- 
relte. Cselekedeteit élő hit motiválta, 
szívében önzetlen szeretet lakozott. 
Azért imádkoztunk, hogy a kis Lipták 
Abigailt, akit fizikai szépséggel már 
megáldott az Úr, lelki szépséggel is 
ajándékozza meg. Kértük Istent, hogy a  
szülőket is áldja meg erővel és böl- 
csességgel, hogy a belső ember szépsé- 
gének kialakulásában, az Abigail 
életében, ők is eszközök legyenek.

2. A délutáni alkalom is különleges 
alkalom volt gyülekezetünkben, mert 
a New Song keresztyén énekegyüttes 
nálunk koncertezett. Az énekegyüttes 
a Friedship International szervezésében  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szolgál. Ez egy olyan szervezet amely 
évenként szervez turnékat Amerikában,  
hogy támogatókat keressen európai 
jótékonysági projektek támogatására. 
Ez volt az első olyan turné amikor ma-  
gyar gyülekezetekben is szolgáltak. 

Lipták Mónika, Dávid és Abigail Krisztina

A New Song énekegyüttes szolgálata

Voices of Joy ének csoport szolgálata  
a clevelandi gyülekezetben

Torontói események
„Hálát adok az én Istenemnek, va- 

lahányszor megemlékezem rólatok”   
Fil 1,3

Pál apostol egy követni való példa a 
testvérek közti kapcsolattartás területén. 
Bár nem volt imélje, fészbukja, ájfónja 
vagy blogja, mégis ismerte a testvérei 
helyzetét, imádkozott értük, és tartalmas 
levelek által tanította őket, illetve is- 
mertette velük saját helyzetét. Az ő 
példáját követve, mi is szeretnénk is-  
mertetni a testvérekkel azokat az esemé- 
nyeket, amelyekben az elmúlt két hónap- 
ban részünk lehetett a Torontói Gyüle- 
kezetben.

Az első említésre méltó esemény a 
keresztyén üzletemberek konferen- 
ciája volt, ami november 12-14 között 
zajlott 15 résztvevővel a Ráma táborban. 
Legtöbben Torontó környékéről voltunk, 
azonban Californiából is eljött két 
testvérünk. Előadóink, Kip Miller (CEO 
and president of Eastern Industrial Sup-
ply, Inc.), Garry Freeman (CPA firm 
and founder of Teleios Services) és Dr. J. 
Floyd Parker (Pastor of Acts fellowship 
and founder of Teleios Ministry) Dél 
Karolinából jöttek és nagy üzleti ta-
pasztalatról, illetve érett keresztyén hitről  
tettek tanúságot. A konferencia alatt a
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„Business by the Book” kurzus lett 
bemutatva a résztvevők számára, a- 
zonban emellett lehetőség nyílt őszinte 

beszélgetésekre, egymás bátorítására, 
valamint barátságok építésére. Vasárnap 
délelőtt a konferencia résztvevői bejöttek  
a torontói gyülekezetbe, ahol Dr. J. Floyd  
Parker testvér hirdette Isten élő Igéjét. A  
résztvevők elmondása szerint nagy 
szükség volt egy ilyen konferenciára, és  
többen kifejezték azt az óhajukat, hogy 
legyen folytatása is.

Egy másik fontos gyülekezeti ese- 
mény Püsök Debóra bemutatása volt, 
dec. 5-én. Debóra 2010. szeptember 
28-án született, Püsök Dániel és Adina 

második gyermekeként. A lelkipásztor 
házaspár örömmel „hozta fel” az új- 
szülöttet, hogy bemutassák az Úrnak 
és a gyülekezetnek. Ez alkalomból ven- 
dégünk volt családjával együtt Németi 
Zsolt testvér, a torontói Első Szeretet 
Pünkösdi gyülekezet lelkipásztora, aki 
a testvéri kapcsolat mellett még rokon- 
ságban is áll a Püsök családdal. Németi 
testvér a Bírák 13,8-14 alapján hirdette az 
Igét, kihangsúlyozva az Isteni vezettetés 
fontosságát a gyermeknevelésben, ami 
után Isten áldását kérte Debóra életére, 
majd bemutatta őt a gyülekezetnek. Ez 
alkalomból még vendégünk volt Dr. 
Viczián János testvér és felesége is. Vi- 
czián testvér igei üzenettel köszöntötte 
az újszülöttet, a szülőket, illetve az egész 
gyülekezetet. Még sok más köszöntés is 
elhangzott a gyülekezet részéről, ame-

lyeket baby shower és szeretetvendégség 
követett az alagsorban.

Harmadsorban a dec. 18-án tar-  
tott Karácsonyi istentiszteletről 
szeretnénk említést tenni. Első ízben 
volt ilyen alkalom megszervezve 
a gyülekezetünkben, de a pozitív 
visszhangokból ítélve, szeretnénk, 
ha lenne folytatása. A gyülekezet 
tagjai már délután háromra össze- 
gyűltek, hogy ékesen feldíszített 
karácsonyfával és gondosan előké- 
szített programmal fogadhassák a 
vendégeket. Nagyon örültünk, hogy 
az összegyűlt mintegy 100 személy 
között voltak többen olyanok, 

akik eddig soha, vagy nagyon ritkán 
látogatták gyülekezetünket. Az este 
karácsonyi programmal kezdődött, a-  
melynek keretében gyermekeink szolgá- 

lata mellett költemények és bizonyság- 
tevések is elhangzottak, majd Püsök 
testvér az „Isten kimondhatatlan aján- 
dékának” elfogadására buzdította a 
figyelmes hallgatóságot. A lelki táp- 
lálékok után disznótoros vacsora követ- 
kezett a karácsonyi motívumokkal fel-  
díszített alagsorban, amit kellemes, békés  
hangulatban fogyaszthattunk el.

a Karácsonyi, illetve az Óévi és  
Újévi eseményeinkről is enged- 
tessék meg írni néhány sort. A 
szentestét a családokban töltöttük, 
azonban az ünnep első napján 
délelőtt és délután is Isten házában 
voltunk. A délutáni alkalom nagyon 
gazdag lelki programmal fogadta a 
több mint száz személyt számláló 
közösséget. Szolgáltak a gyerme- 
kek, a fiatalok, az énekkar és a 
fúvóskar is majd Viczián János test-  
vér hírdetett Igét. Végül, a meg- 
lepően magas, csak angolul beszélő 
vendégek számára való tekintettel 
Püsök testvér angol nyelven hirdette 
a karácsonyi örömhírt. Az alkalom 
végén a gyülekezetünk részéről aján-  
dékokat kaptak a jelen levő gyermekek, 
fiatalok és idősek.

Másodnapján tovább folytattuk az 
ünneplést. Délelőtt az imaházban vol- 
tunk, délután pedig Balla Sándor testvé- 

réknél gyűltünk össze több mint 60-an, 
ahol lehetőség adatott sok éneklésre, 
játszásra, marshmallow pergelésre és  
finom ebéd elfogyasztására. A Szilvesz- 
tert a gyülekezetünk nagy része a tábor-  
ban töltötte. Csütörtökön síelni voltunk 
16-an, majd ezt követőleg vasárnap 
délutánig a táborban voltunk együtt. 
Minden nap voltak imaórák és isten- 
tiszteletek, de ezek mellett bibliai vetél-  
kedők, hóemberek készítése és különféle  
társasjátékok segítségével is gyakorol- 
hattuk a testvéri közösséget. Természe- 
tes, hogy a finom eledelekről sem feled-  
kezhetünk meg, amelyek megvásár- 
lásában és elkészítésében Bákai István és 
Olga testvérek oroszlánrészt vállaltak.

Külön öröm volt számunkra, hogy az 
ünnepek alatt hazajött Prágából ifj. Bákai  
István testvér is, akit jegyesével Jeniával  
köszönthettünk körünkben. Testvéreink 

mindketten a Prágai szemi-
nárium diákjai, ott ismerkedtek 
meg és ugyancsak ott tervezik 
a házasságkötésüket folyó év 
júniusában. Örültünk annak, hogy 
István több alkalommal is vállalt 
igehirdetési szolgálatot az ünnepek 
alatt a gyülekezetünkben, és 
kívánjuk, hogy Mennyei Atyánk 
áldja meg a jegyességüket, jövendő 
házasságukat és lelki szolgálatukat.

Végül azt is szeretnénk ismertetni 
a testvéreinkkel, hogy az év első 

hetében imahetet tartottunk. Csütörtök 
kivételével (imaházban voltunk) házaknál 
gyűltünk össze estéről estére és a hitben 
való állhatatosságért imádkoztunk. Egy 
este kivételével, amikor a hóvihar sokakat 
megakadályozott, szép számban voltunk 
minden este, és hálát adtunk Istennek, 
hogy egymás és az Ő jelenlétében, 
imádkozva kezdhetjük az Új Évet.

Végül, megköszönjük a lehetőséget, 
hogy megoszthattuk gyülekezeti életünk 
eseményeit a testvérekkel, és kérünk 
mindenkit, imádkozzanak értünk, hogy 
hűségesen betölthessük küldetésünket itt,  
Torontóban! A torontóiak nevében:

Püsök Dániel

A Püsök család a bemutatás után

A keresztyén üzletemberek konferenciája 
résztvevőinek egy része a torontói imaháznál

A torontói gyülekezet vezetősége

A karácsonyi tiszteletet disznótoros vacsora követte
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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 2011. január 

they began their mission work in Peru 
(where their 2 daughters were born) and 
then in Puerto Rico, where they were for 
26 years. While there, she taught music 
for the Armed Forces schools, con-  
ducted music workshops, taught Hym-
nology at the Evangelical Seminary, 
sang in the Casals Festival Chorus, di-
rected the interdenominational Choir, 
and was the Organist and Choir Director 
for the 1st and 2nd Union Churches. 

She and her husband took a few years 
off, during this time to do graduate 
work, resulting in a Ph.D. for him and a 
Master’s Degree in Music for her from 
the University of Missouri. 

After “retiring” to Florida in 1976, 
she continued to direct choirs and/or 
play the organ for the Jensen Beach 
Community Church, the Vero Beach 
Presbyterian Church, the Glenwood 
Presbyterian Church, the Indian River 
Community College Choruses, and the  
Bethesda Baptist Church in Palm Bay. 
She also taught workshops, at the Com-
munity College, on the “Big Band Era” 
and the “Spiritual Life of the Great 
Composers”. She also played the piano 
and led “Sing-A-Longs” at Joe’s Club (a 
Senior Day Care facility), the Bethesda 
Home, and the Salvation Army Soup 
Kitchen at holiday times. She was also  
the coordinator, for 8 years, of the 
Handbell Festival in Deland that bene- 
fited Habitat for Humanity. She contin-
ued her volunteering as Music Librarian 
for the Brevard Symphony, the Brevard 
Symphony Youth Orchestra, and the 
Space Coast Pops. 

As a gifted musician, she also played 
the baritone horn, trombone, and string 
bass. At the organ or piano she could 
play and transpose anything, from the 
complicated classics to any tune you 
hummed. But her favorites were the old 
Hungarian songs. 

Throughout all her very fruitful life, 
she knew that her musical talent and 
blessings came from God, and so she 
served and made music, always, for the 
Glory of God. 

She is survived by her daughters, 
Lyndall Ann Green and Elaine Joyce 
Bontempo, 8 grandchildren, and 15 
great-grandchildren. Also surviving at 
the time of her death. are her sisters, Ethel 
Kish and Isabella Sada, and brothers, Ga- 
briel Petre II and Eugene Petre. She was 
predeceased by her husband, Dr. H. Ellis 
Plyler.

‘Well done, good and faithful servant! 
You have been faithful with a few things; 
I will put you in charge of many things. 
Come and share your master’s happi-
ness!’  (Matt 25:21)  

Ethel Petre Kish

ISABELLA 
PETRE SADA

1921 - 2010
Our Heavenly 

Father called my 
sister, Isabella 
home to Glory two 
weeks after my 
sister, Esther. It is always sad when you 
must say goodbye but are comforted in 
knowing they are with our Lord and that 
we will meet again some day. 

Pastor Denzel Alexander had a beau-
tiful Memorial Service and her three re- 
maining siblings, Ethel, Gabriel and 
Gene sang “The Beautiful Isle of Some-
where". 

Isabella was born in Garfield, New 
Jersey during the time my father was a 
student at the International Baptist Sem- 
inary. After graduation the family 
moved to Cleveland where Isabella  
lived and worked until her retirement in 
Palm Bay, Florida. 

Her retirement did not last long. For 
many years she was Customer Relations 
Representative at an Auto Sales  
Agency. Her happy, cheerful nature was 
an asset in her workplace both in Cleve-
land as well as in Florida. She held her 
position until her mid 80’s when her 
health began to decline. 

She was a faithful member of the 
Bethesda Baptist Church in Palm Bay 
and will be missed by all who knew her.  
She is survived by her two sons, Dennis  
and Timothy (Patricia), three grandchil-
dren, Kevin Jacqueline and Scott. 

The precious-memories of my three 
sisters, Helen, Esther and Isabella who 
left me this past year will always be in 
my heart.

Ethel Petre Kish

ESTHER PETRE PLYLER 
1917 - 2010

For many years on Sundays you  
would see Esther seated at the organ or 
piano in the Bethesda Baptist Church, 
Palm Bay, Florida. She would play 
beautiful music for the Glory of God and  
our enjoyment. Now, the organ is silent! 
Her work on earth is completed. She was 
called home by her Lord and Master. 

Esther was given a special talent for  
music and she used it from early child-
hood, playing piano in Sunday School, 
to the end of her life. Her passing on has 
left a deep emptiness in our church—we 
miss her and her beautiful music. She 
loved church music, instrumental and 
choral. She had a very diversified life in 
the music field and touched many lives 
through her music and her Christian 
emphasis. 

Did you know that this very special 
woman, Esther Petre Plyler, passed away 
on November 7, 2010? 

Her long life began 93 years ago in 
New Castle, Pennsylvania. Later, her fa- 
ther moved the family to Cleveland, 
Ohio, where he was the Pastor of the 
Fulton Road Hungarian Baptist Church. 
She went to Baldwin-Wallace College, 
in Berea, where she met and married 
Henry Ellis Plyler. After graduation, 

HONORARY AND  
MEMORIAl FUND

Sister Ethel Kish had encouraged us 
during the 2009 Convention to establish 
an “Honorary and Memorial Fund” for 
the purpose of supporting the mission- 
ary initiatives of our young people. Do-
nations 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 du-
ration of the mission trip, and should in-
clude a letter of support from the pastor 
of the applicant. 

The initial deposit is the money 
donated in memory of Ernest J. Kish. 

TOP TEN PREDICTIONS  
FOR 2011

10. The Bible will still have all the answers.
9. Prayer will still be the most powerful 

thing on earth. 
8. The Holy Spirit will still move. 

7. God will still honor the praises of His 
people. 

6. There will still be God-anointed 
preaching. 

5. There will still be singing of praise to God. 
4. God will still pour out blessings upon 

His people. 
3. There will still be room at the Cross. 

2. Jesus will still love you. 
1. Jesus will still save the lost when they 

come to Him. 
Isn’t it great to remember Who is really 

in control, and that “the Word of the Lord 
endures forever.“ (I Peter 1:25) 
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Ágnes Gibson és Margaret Lewis  
életművének a megértéséhez Anglia 
történelmének a Viktória királynőről 
elnevezett korszakába kell visszalép-
nünk. Ne tartsunk a Scrooge-féléktől; a  
Dickens hőseinél csodált fordulatok 
társadalmi szinten is érződnek már! A  
gazdag londoniak szemforgató prü-
dériája és a munkásnegyedeket uraló 
szörnyű állapotok leírásai az írók tollán  
tükröződő pillanatfelvételek. Hogy a  
kontinensről záporozó kritika nyo-
mására, vagy az újraéledő puritán 
örökség sugallatára vette kezdetét a 
változás, azon tépelődni fölösleges; 
a lényeg az, hogy a történelem fo- 
lyásából nagyszerű dolgok bukkan-
nak elénk. Elsőként a rabszolga-
kereskedelem felszámolása, de ki nem  
hallott még Müller György mun-
kásságáról, vagy a Spurgeon nevével 
fémjelzett biblikus, ébredési moz-
galomról?

Megálljt parancsol az elmarasztaló 
általánosításnak a szigetország föld-
rajzi tagoltsága és a gyarmatokról ér- 
kező sok új hatás is. A feudális kor  
fellegvárai kihalóban vannak, helyet 
adva a kereskedelem és az ipar új góc- 
pontjainak. A táguló világképpel tért 
hódít a tudományos gondolkodás, ami 
már nem a Felvilágosodás forradal-
miságával, hanem a racionalitás ki- 
mértségével kínál magyarázatot a 
világról. A legbefolyásosabb egyete-
meken, így az oxfordin és a cam-
bridge-in is érezhető a változás. A 
honi újdonságként dédelgetett dar- 
winizmus és a német egyetemekről 
tülkölt történet-kritikai módszer fel-
vetései a hagyományos világszemlélet 
alapjait ostromolják. A bennfentesek 
tudják: óriási a tét. Gigászi harc veszi 
kezdetét, de a vitában csak a beavatottak 
kapnak szót. A Glasgow melletti Irvine 
városában felcseperedő ikrek, John 
Smith ügyvéd lánykái, már csak ezért 
sem remélhették, hogy olyan fontos 
szerep jut majd nekik a bibliai-szöveg 
hitelességének bizonyításában, mint 
aminőt kalandos fordulatokkal tűzdelt 
életük során elértek. A viktoriánus 
Anglia tudományos köreiben ugyanis a  
nők befolyása a zsúrokig ért. Ne is 
időzzünk a Cambridge környékén élők  
társasági szokásainál! Sokkal izgal-
masabb dolgok történnek a távoli,  
Sínai-félszigeten…

A félsziget déli csücskén, a kőren- 
getegben megbúvó Szent Katalin-
monostor a bibliai „csipkebokor törté-
netnek” állít emléket. Az üldözések elől  
oda menekülő szerzetesek magukkal 
vitték a keresztyén hit féltve őrzött 
kincseit is, annyit és olyan fontosakat, 
hogy a Vatikán mellett ma is itt talál- 
hatók a Biblia történelmének legérté-
kesebb tárgyi maradványai. Konstantin 
von Tischendorf itt bukkant a Codex 
Sinaiticus-ra, 1844-ben! A IV. századi 
töredékes, görög kézirat hírére expedí-

ciók sora indult hasonló kincsek után. A  
kutatók közül sokan az életüket ve-
szítették. A sivatagi körülmények, a  
beduinok ravaszsága, majd nyílt táma-
dásai egyre veszélyesebbé tették az 
európaiak vállalkozásait. A kolostor gö-
rög szerzetesei is érzékelték a hírnévvel 
járó veszélyt, és ezért örömmel fogadták 
a másodjára odalátogató Tischendorfot, 
aki a cár képviselőjeként védelmet is 
ígért nekik. Máig tart a vita arról, hogy 
ajándékba kapta, vagy ellopta tőlük a 
kódexet, de azt tudjuk, hogy a British 
Museum 100 ezer fontot fizetett érte a 
szovjeteknek, 1933-ban. A rászedett 
szerzetesek kőzáporral fogadták ezután 
a falaik alá merészkedő idegeneket.

Míg a XIX. század elején alig ezer 
újszövetségi kézirat-töredékről tudtak 
a kutatók, Westcott és Hort már közel 
háromezerre hivatkozva állította össze  

Egy evangéliumi kódex felfedezése a sivatagban
A SMITH-LÁNYOK TÖRTÉNETE

Novák József lp. írása (aminek most az első részét közöljük) a Múlt, Jelen, Jövő 
Baptista Kalendárium 2011-es kiadványában jelent meg. A könyvet a budapesti 
Baptista Könyvesboltban lehet megvásárolni. Kérje lelkipásztora, vagy a szerkesztő 
segítségét a megrendelésnél.

A New Year Message  
from the BWA
GOD IS WITH US

Washington (BWA) – Whispering 
down the corridors of time comes the 
voice that the faithful have heard time and 
time again. Speaking still in these turbu- 
lent times, the voice conveys a note of re- 
assurance. This is what it announces: “I 
am with you!”

When there is so much that threatens 
to dilute our confidence, to rob us of our 
equanimity, and to disturb our calm; 
when disappointment takes hold of us and  
fear wraps its evil wings around us, if we  
listen well, we will hear the voice still 
saying, “I am with you!”

When tried and proven methods fail to 
bring the results we expect, when institu-
tions that once seemed so secure now 
generate hopelessness, when fortresses 
that once appeared impregnable come 
crashing down, if we listen keenly, we 
will hear the voice, still saying, “I am 
with you!”

The sound of that voice was sufficient 
for Isaac to know that fear was conquer-
able (Genesis 26:24). It was enough to 
comfort Jacob as he slept under the stars 
(Genesis 28:15). It was enough for Jere-
miah to enjoy the certainty of divine de- 
liverance (Jeremiah 1:8). And to his dis-
ciples - hence to us - Jesus made us this 
promise, before he left this world: “I am 
with you always, to the end of the age” 
(Matthew 28:20).

Sometimes the same assurance comes 
through a promise of future companion- 
ship, saying, “I will be with you.” That 
was enough to help Moses cease from 
worry (Exodus 3:12). That was enough to  
help Joshua take his first steps as a leader 
(Joshua 1:5). The promise fills us with 
comfort as we remember the prophetic 
word: “When you pass through the wa-
ters, I will be with you; and through the 
rivers, they shall not overwhelm you; 
when you walk through fire you shall not  
be burned, and the flame shall not con-
sume you.” (Isaiah 43:2).

As “the old year skittles from the cal-
endar” let us hear again the reassuring 
promise and, with this, let us go forward 
confident that God, who is with us, comes 
to our aid whatever the difficulties that 
await us in the coming year. 

May our lives reflect the reassurance 
we have received from God, who gives us 
courage that is strong enough for our ev-  
ery encounter in the coming year. And 
may we share Christ with others who will  
be able to conquer all fear through the lib- 
erating knowledge of divine companion- 
ship.

Neville Callam 
General Secretary

A Szent Katalin kolostor a Mózes hegy lábánál 
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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 2011. január 

az 1881-ben kiadott New Testament in 
the Original Greek címet viselő kom- 
pendiumot. Ezek között a Sínai Kódex 
volt a legkorábbi. Nem gúnyolhatták 
többé a kritikusok Erasmus szép mun- 
káját, aki a rendelkezésére álló néhány 
kéziratból összeállított Bibliában is 
óriási értéket helyezett a reformátori hit  
prédikátorainak kezébe. Tehetett ő a 
szöveg-töredékek közti hiányokról, a 
későbbi másolatokról, és hogy a Jele- 
nések könyvében bőségesen találtak 
muníciót a kritikusok? Most az evan- 
géliumokat vonták kétségbe. „Mind a 
négy evangéliumot tartalmazó korai 
kéziratot még mindig nem láttunk” – 
mondták, aztán tudományoskodó el- 
szántsággal “hántottak le” a Szentírás 
szövegtestéről mindent, amit szárma- 
zékosnak ítéltek. Az Egyház hitét a 
Biblia farigcsálásával védték volna: 
nehogy összetévesszük az Írást Isten 
Igéjével .  A Szent Katalin és a Szentföld 
kolostoraiból előkerülő kódexek, majd 
a Holt tengeri tekercsek azonban bizo- 
nyítják a bibliai szöveg hitelességét. 
Hitünk alapja a Szentírásban foglalt 
kijelentés, miért is a bibliai szöveg 
története a hit igazságait is érintő 
fontossággal bír.    

Mi közük ehhez a Smith lányoknak? 
Ők találták meg a mindezidáig legko- 
rábbi kéziratot, amelyik már mind a  
négy evangéliumot tartalmazza, még- 
pedig arám-szíriai fordításban! Hadd 
meséljem el a történetüket, amint azt 
Janet Soskice tudományos alapossággal 
írt könyvében  olvastam. Az írónő a  
filozófiai teológia professzora a Cam-
bridge Egyetemen. A történet két nőről  
szól, akiket gyakran esélytelenségben és  
nagy próbák között találunk, de Isten 
segítségével és tettre kész, hívő kitar- 
tással megkeresik hogy elénk tárják azt 
a „kincset”, amiről Jézus példázata is 
tanít.  (Folytatjuk)

BIBLIOGRÁFIA    Maier, Gerhard. A  
Történet-Kritikai Módszer Vége. Buda-
pest: Harmat kiadói Alapítvány, 1997. (3) 
11.o.

Metzger, Bruce Manning, and United 
Bible Societies. A Textual Commentary 
on the Greek New Testament; a Compa-
nion Volume to the United Bible Societies’  
Greek New Testament (3d Ed.). London, 
New York,: United Bible Societies, 1971. 
(2) XXI.o.

Soskice, Janet Martin. The Sisters of Si- 
nai: How Two Lady Adventurers Dis- 
covered the Hidden Gospels. 1st American  
ed. New York: Alfred A. Knopf, 2009. (4)

Würthwein, Ernst. The Text of the Old 
Testament: An Introduction to the Biblia 
Hebraica. Grand Rapids: Eerdmans,  
1979.  (1) 186.o.

Novák József

göny” az egységesülő Európa részeként 
egyre átjárhatóbbá válik és az elszakított 
országrészek többségébe, most már 
útlevél nélkül is szabadon utazhatunk. 
Így egyre szorosabb kapcsolatok fűz- 
hetnek bennünket a határon túl élő ma- 
gyar baptista testvéreinkhez is. (Az a 
reménységünk, hogy Magyarország az 
EU soros elnökeként a következő félév- 
ben még többet tehet a kontinens és 
benne a sajátos történelmi múlttal ren- 
delkező közép-európai népek megbé- 
kélése ügyében.) 

A Kárpátok gerincétől az Alpok  
aljáig terjedő terület magyarlakta tele-  
pülésein összesen mintegy 600 gyüle- 
kezetben és misszióállomáson hirdet- 
tetik az evangélium szép magyar anya- 
nyelvünkön, a mintegy 200 teológiát 
végzett lelkipásztor és sok száz laikus 
igehirdető áldozatos szolgálata által. 
Közel 25 ezer hitvalló bemerítésben 
részesült gyülekezeti tag mellett közel 
45-50 ezerre tehető a magyar baptisták 
vonzáskörzetébe tartozók száma. Ha ide  
számítjuk a Kárpát-medencében élő 
más nemzetiségű baptista testvéreinket 
is, akkor már 200-250 ezer főre tehető a  
baptista misszió által elért kortársaink 
száma. 

Ez tekintélyes létszámnak tűnik, 
mégis milyen kevesen vagyunk a körü- 
löttünk élő sok millió honfitársunkhoz 
képest, akik még nem hallottak az 
evangéliumról. Szükséges, hogy előt- 
tünk járó példamutató hithőseink nyo- 
mába szegődjünk és személyes élet- 
példánkkal, valamint gyülekezeteink 
szeretetteljes légkörével vonzóvá te- 
gyük mások számára is az Isten országa 
felé vezető utat. Ezen túl, mint akik a 
baptisták világot átfogó nagycsaládján 
belül saját nemzetünk felé kaptunk 
elsősorban elhívást és szolgálatot, igye- 
kezzünk azokkal az eszközökkel jól 
sáfárkodni, amit Isten az evangélium 
továbbadásában nekünk adott. 

Értékeljük és használjuk napi bibli- 
aolvasásunkhoz a több mint tíz eszten- 
deje közösen szerkesztett és megjelen- 
tetett Áhítatot. Ez az egyetlen kiadványa 
ugyanis Világszövetségünknek, amit a  
három nagyobb magyar baptista tag- 
szövetség heti és havi lapjai – Béke- 
hírnök, Szeretet és az Evangéliumi 
Hírnök – mellett mindannyian kézbe 
vehetünk. Ugyanígy buzdítom a testvé- 
reket, hogy használjuk fel a helyi és 
országos magyar nyelvű sajtó, rádió, 
televíziós adásokban való megszólalás 
lehetőségét. Nagyon hasznos eszköznek 
látom az élő internetes istentisztelet 
közvetítéseket és gyülekezetek hon- 

lapjáról letölthető hang és videó felvé- 
telek közreadását. Örvendetes, hogy 
már közel 40 magyar gyülekezet él ezzel  
a lehetősséggel, határon innen és azon 
túl. 

Rendkívül hasznosnak tűnnek a 
határokon átívelő lelkipásztor és gyüle- 
kezeti találkozók (TELEK, KELEK) és 
missziós szolgáló csoportok látogatásai 
és testvéri kapcsolatokat erősítő alkal- 
mai. Igen építő és lelkileg bátorító ese- 
mény volt a Nagyvárad melletti Félix- 
fürdőn megtartott első össz-magyar 
lelkipásztor találkozó. Ugyanígy nagy- 
szerű kezdeményezésnek bizonyultak 
az elmúlt években a gyülekezeti szol- 
gálattevők számára Debrecenben, 
Nagyváradon, Békésen, Nagybányán 
megrendezett Missziói Konferenciák 
is. Az idén ismét Magyarországon kerül 
erre sor május 20-22. között Pécsett, 
amelyre nagy szeretettel hívunk már 
most minden érdeklődőt. Ekkor tartjuk 
meg a soron következő MABAVISZ 
elnökségi ülést is. Ezt megelőzően pe-  
dig a február 6-án Vácott tervezett 
MABAVISZ vasárnapra hívom föl a 
figyelmet, ahova ugyancsak mindenkit 
szeretettel várunk. 

Végül pedig ne feledjük a címben 
idézett fontos üzenetét: „Boldog az a 
nemzet, amelynek Istene az Úr!” (33. 
Zsolt. 12) A mi magyar nemzetünk 
boldogulásának is ez az egyetlen útja és  
módja. Rajtunk baptistákon is múlik, 
hogy az Úr igéjét meghallják és meg- 
értik e kortársaink, akikhez küldettünk. 
Isten Szentlelke adjon ehhez látást, 
bátorságot és mindhalálig hűséget.

Dr. Mészáros Kálmán
A Magyar Baptisták Világszövetségének  

elnöke

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr!”
folytatás a 3. oldalról

KÜLDETÉS
Aki a sötétben indul,
Lámpást vigyen magával.
Erős legyen annak szíve
Ki küldetést ma vállal.
Kevés a szó. A tett se sok.
Kell hát a teljes élet.
Mit ér a sok haszontalan,
Elillanó ígéret!
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Ki másnak is adni akar,
Legyen gazdag szívében.
Fusson, aki látja a célt,
Hátra soha ne nézzen.
A láng ellobban hirtelen,
De a parázs felizzik,
Ha fúj a szél... Az életed
Legyen tűz mindhalálig!
Ha a tömeg közé indulsz,
Békét vigyél magaddal,
és tiszta, mély szeretetet.
Szívvel szeress, ne szájjal.
Légy ízes mindig, mint a só.
Világíts, mint a mécses.
Igazodj formáló Urad
Baráti, jó kezéhez.

Gerzsenyi Sándor

DÉLVIDÉK
BÁCSKOSSUTHFALVA
(Levélrészletet:)
Én magam is nagyon hálás vagyok 

azért a munkáért, ami valóban szívvel 
(Szívvel a Vajdaságért - Győri Kornél tv 
szervezésében) szerveződik. 
Látom az áldását is, amikor 
visszajeleznek a testvérek a  
jövetelre, majd a tanítás 
visszhangjára ott, ahol jött a 
vendég. Több szín kerül így 
a gyülekezetekbe, jobban ala- 
kulhat a közös kép. 

December 5-én bemerítés 
volt Bácskossuthfalván, u- 
gyanaznap Szabadkán is. 
Egyik helyen az erdélyi test- 
vérek szolgálatának lenyo- 
mata volt ez, a városban  
pedig Csaplár testvéré (per- 
sze az Úr Lelkének érintése által). 
Nekem külön fontos, hogy két volt 
iskoláskori osztálytársam merítkezett 
be - akik mostantól teljes bizalommal 
vannak irántunk.

Ez sem véletlen, hiszen a látogatások 
kapcsán indult be a több szálon futó 
munka + érdeklődés. Volt aki plántált, 
volt aki öntözött.

Meghívásra örömmel mondjuk el 
mit végzett az Úr közöttünk. Szívesen 
látunk csoportokat tavaszi-nyári idő- 
szakban.

Márciusban tetőcserére készülünk: 
pályázaton nyertünk támogatást (negye- 
dét a kértnek) azt szeretnénk növelni - 
akár plusz támogatással, akár önkéntes 
munkával. Nagyváradról van most az új 
segítség, ők mozgékonyak, Kishegyest, 
Csantavért is látogatják hetente Bács- 
kossuthfalváról. 

Mától beköltözik első fecskeként egy 
testi fogyatékos testvérnőnk a gyüle- 
kezeti lakásba: a megálmodott idősek 
otthona (Menedék Alap) elkezd “mű- 
ködni”. Ő biztonságos, rendes helyre 
kerül a kirekesztettségéből, vele munkát 
kap egy testvérnő, aki ápolja, a házába 
pedig beköltözik egyik - gyakorlatilag 
hajléktalan testvérünk. Imádkozunk 
azért, hogy minden jól működjön.

Bőven jut a támadásokból is. Az ér-  
tetlen családtagok sok harcot ger- 
jesztenek, más tanítások szele érint 
egyeseket

Nyúl Zoltán

SZABADKA
December 5-én bemerítési  ünnepély 

volt a szabadkai gyülekezetben. Az 
igehirdető és  az öt új tagunk bemerítője 
Csaplár József testvér volt. Szolgált az 
énekkar és a fiatalok énekcsoportja. A 
bemerítettek feletti áldáskérő imával 
zárult a délelőtt. Közös ebéd után, a 
délutáni tiszteleten úrvacsorázott a gyü- 
lekezet, az új tagokkal. Hálásak va- 
gyunk az Úrnak az új testvérekért. 

Nagyajtai Eszter

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, dr. 
Mészáros Kálmán elnökért és munka- 
társaiért.   

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Borzási István elnökért 
és munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Herjeczki Géza elnökért és munka 
tár- saiért. 

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 ve- 
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és 
munkatársaiért.

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL

Missziómunkások - közelről és távolról, 
Bácskossuthfalván

Bemerítés Bácskossuthfalván

Bemerítés Szabadkán
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.2011. január 

ÉLETEM (13)
Tagfelvételem

Hamarosan megtartotta a gyülekezet a 
tagfelvételt, a vasárnap délelőtti tisztelet 
után. Meghitt volt és ünnepélyes. Nem 
emlékszem a kérdésekre, sem arra, hogy 
mit mondtam megtérésemről, de tudom, 
hogy elmondtam. Minden szép rendben 
folyt,  és már a hálaima után kifelé men- 
tünk, mikor megjött Jolánka édesapja és  
gyakorolta szülői jogát, hogy ő nem járul 
hozzá lánya tagfelvételéhez. Megré- 
mültünk. Jolánka nővére elájult és elterült 
a padlón. Apa, bár remegő ajakkal, de 
nyugodtan azt mondta, hogy ő helyette is  
szavaz lánya felvétele mellett. Így ma- 
radtunk együtt Jolánkával a bemerí- 
tésben. Igaz, később egy válságos hely- 
zetben ellenkező oldalra került, de az én 
szeretetem iránta nem változott. Vala- 
hogy megértettem az álláspontját és azt, 
hogy az bármikor megváltozhat. Az is 
tudnivaló, hogy ahol az Úr Lelke mun- 
kálkodik, ott a gonosz is helyet kér, ha 
adunk neki; de ne adjunk!

Készültünk a bemerítésre, mely 1947. 
pünkösdjén volt a pacséri imaházban. 
Gond volt ebben a még mindég háborús 
világban a fehér ruha beszerzése. Mégis, 
valahogy lett. Nincs fényképünk sem 
róla, mert nem volt film se a még meglévő 
gépekbe.

Huszonhárman voltunk a szószék  
körül a nyitott medencénél! Mégis, én  
nagyon egyedül voltam a magam 
harcával, mert a Sátán megint azzal 
kísértett, hogy nem vagyok én alkalmas a  
Krisztus követésére. Lépjek ki! - mondo- 
gatta. Szinte fizikai erővel tolt volna 
kifelé. A szívem erősen kiáltott az  
Úrhoz, hogy tartson meg. És az Úr szólt 
hozzám, ugyan azon a hangon, mint 
előbb, szólt az Ige által:

“Éppen ezért meg vagyok győződve 
arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó 
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjá- 
ra” (Fil 1,6). Ez az Ige elkísért, és kísér, 
mind e mai nap is. Így már boldogan 
léptem a medence vizébe, bizonyságot 
téve,hogy az Úré vagyok, mert Ő elfo- 
gadott. Ha akkor kértek volna tőlem 
tanuságtételt, én ezt nem tudtam volna 
elmondani. Annyira gyönyörű volt, 
annyira személyes volt az Úr Jézus 
szeretetének megértése, megélése, az 
hogy beszél hozzám, hogy tud rólam, 
tudja mit akarok, mit kívánok. Úrvacsora 
előtt egy Mészáros Sándor verset mond- 
tam, melyben az is benne volt, hogy ha fe-  
nyítened kell is, Uram, csak fogd a ke- 
zem. Ez is így volt és így van. Elhangzott 
az első úrvacsorám előtt a gyönyörű Ige: 
“Azért immár nem vagytok jövevények és 
zsellérek, hanem polgártársai a szentek- 
nek és az ISTEN HÁZANÉPE” (Ef 2,19). 

Sajnos többen hamarosan elmaradtak. 
A nem hívő házasságok vittek el töb- 
büket. De ha valaki, akár évek múlva is  
vissza tudott térni, nagyon boldog vol- 
tam. Van már több ilyen, és ezt mi, 
húgommal a második kegyelemnek 
hívjuk. Most is foglalkozom egy volt 
testvérnővel, aki immár több mint negy- 
ven év után szeretne visszatérni az Úrhoz. 
Másik városban lakik, így csak telefonon 
tudunk beszélni. Ezek számomra szép 
feladatok. Már azért is, mert rettenetes 
dolog Bibliával a kézben elkárhozni. Vi-  
szont nagy kegyelem megtalálni a vissza- 
utat.

Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy 
gyermeke lettem és vagyok. Nincs ennél 
nagyobb dolog a világon. Ha mindent 
elveszítek is, ez megmarad. Örök életem 
nem lesz, hanem van. Küzdelem persze, 
de ez egy nemes, egy szép küzdelem és 
nem vagyok egyedül ebben, mert velem 
van az Úr.

Nagyajtai Eszter

A Boldog ember
*  1. Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok 

tanácsán ... az Úr törvényében van 
gyönyörűsége 

*  2. Boldog ember az, a ki az Úrba vetette 
bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez 
és hazugságra vetemedettekhez!

*  3. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az  
Úr, boldog az az ember, aki Őbenne bízik.

*  4. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, 
dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog 
ember az, akinek te vagy erőssége, s a te 
ösvényeid vannak szívében.

*  5. Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az 
ő útaiban jár!

*  6. Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, 
akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, 
akik megőrzik az Ő bizonyságait, és teljes 
szívből keresik Őt.

*  7. Boldog ember az, akit te megfeddesz 
Uram, és a kit megtanítasz a te törvé- 
nyedre.

*  8. Ímé, boldog ember az, akit Isten meg- 
dorgál; azért a Mindenhatónak büntetését 
meg ne utáljad!

*  9. Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt 
nem tulajdonít, és lelkében csalárdság 
nincsen.

*  10. Boldog ember az, aki a kísértésben 
kitart; mert minekutána megpróbáltatott, 
elveszi az életnek koronáját.

*  11. Boldogok az irgalmasok: mert ők 
irgalmasságot nyernek. … Boldogok a 
békességre igyekezők: mert ők az Isten 
fiainak mondatnak. 

*  12. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért 
gyaláznak titeket.

*  13. ...boldogok, akik nem látnak és hisz- 
nek.

*  14. Boldogok azok, akik a Bárány me- 
nyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

A megfejtéseket március végéig várjuk.
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.


