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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

A TARTALOMBÓL
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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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      IMÁDAT (WorshIp)  János ev. 4,19-24
Alapigénk egy nagyon fontos teológiai 

eszmecseréről tudósít minket Jézus és a 
samáriai asszony között. Beszélgetésük 
középpontjában az igazi Isten-imádat 
van. Érdekes számomra, hogy e nő, mi-
után felismeri Jézusban a Prófétát, ép-
pen ezzel a témával hozakodik elő. Kér-
dezhetett volna bármit, hisz rájött, hogy 
Előtte nincs titok, mégis számára az 
tűnik a legfontosabbnak, hogy miként 
imádhatja Istent a Neki tetsző módon. 

Kérdése, napjainkban is, sok embert 
foglalkoztat, és az újszövetségi hívők 
számára is nagyon fontos, hisz egy 
olyan lelki gyakorlat az imádat, ami az 
örökkévalóság állapotában is része lesz 
életünknek. Ebből eredően, két kérdésre 
szeretnénk választ keresni a Teljes Írás 
tanítása alapján:

Mi az igazi Isten-imádat? 
Divatossá vált napjainkban, hogy az 

imádatot a dicsőítés szóval helyettesít-
sük. Véleményem szerint ez nem helyes. 
Különösen akkor nem, ha a dicsőítést 
kizárólagosan a zene világába szorítjuk 
be. Ez olyan keresztyénséghez vezet, 
ahol az emberek jól „kidicsőítik” magu-
kat minden vasárnap, de vajmi keveset 
tudnak az igazi imádat valódi lényegé-
ről. Valaki úgy fogalmazott: "az imádat 
nem zenestílus, hanem sokkal inkább 
életstílus kérdése". Ezért határozottan 
mondhatjuk, hogy bár az imádat magá-
ba foglalja a dicsőítést, az éneklést is, de 
lényegében sokkal többet jelent annál: 
„akár esztek tehát, akár isztok, bármi 
mást cselekedtek, mindent Isten dicső-
ségére tegyetek!”. A Biblia tanítását fi-
gyelembe véve, hitem szerint, az igazi 
imádatnak három elmaradhatatlan része 
van. Ezek a szeretet, az istenfélelem és 
az alárendeltség. Bővebben kifejezve, 
az igazi Isten-imádat azt jelenti, hogy 
szeretjük Istent teljes szívünkből, tel-
jes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes 
elménkből, van bennünk egy egészsé-
ges tisztelet és félelem Vele szemben, 
valamint életünket tökéletes mértékben 
alávetjük az Ő döntéseinek és vezeté-
sének. Ahol valakiben mind e három 
együtt jelen van Istennel szemben, ott 
elmondhatjuk, hogy megvalósult az iga-
zi imádat. Ha bármelyik elmarad, nem 
beszélhetünk erről.

hogyan válhatunk igazi  
imádókká? 

Jézus a samáriai asszonynak adott 
válaszában egyértelműen kifejezi, 
hogy Isten olyan imádókat keres, akik 
nem helyhez és ceremoniális gyakor-
latokhoz kötik imádatukat, hanem 
Lélekben és igazságban imádják Őt.  
Lélek által imádni az Atyát azt jelen-
ti, hogy megtisztultunk az újjászületés 
fürdőjében, és betöltött minket az Atya 
a Szentlélekkel. Az igazságban való 
imádás alatt pedig azt érthetjük, hogy 
Jézus által, aki az Igazság, közeledünk 
az Atyához. Minden más közbenjáró 
személy vagy tárgy hamis imádathoz 
vezet, és az Atya elutasítását vonja 
maga után. Tehát igazi imádóvá a Fiú 
halálában nyert igazság és a Szentlélek 
betöltésével nyert újjászületés által vál-
hat valaki.

Az Atya keresi az igazi imádókat. 
Várja, hogy újjászületett élettel, Szent-
lélekkel betelve, életünk minden helyze-
tében és pillanatában  szeressük és tisz-
teljük Őt, valamint engedelmeskedjünk 
Neki, tökéletesen. Bárcsak ne kellene 
sokáig várnia!
                                   Püsök Dániel

A TARTALOMBÓL
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Az ÚrnAk hÁlA, TIszTeleT   

Az Úrnak hála, tisztelet, 
Csak Néki, senki másnak!
Ki védő szárnyával befed, 

Már nékünk mi sem árthat! 
Ki oltalmába fogadott, 

Szívünkbe szent békét hozott; 
A bűnrabságnak vége. 

Ó, jó Atyánk, most Téged áld 
A szívünk hálatelten; 

Csodáljuk jobbod munkáját 
E földön és a mennyben. 

Ég s föld szavadra állt elő, 
Mert Tőled árad szent erő; 

Ki állhat Néked ellen?

Úr Jézus Krisztus, életünk, 
Te, Isten egyszülöttje, 

Hogy eltöröljed sok bűnünk, 
Leszállottál e földre. 

Itt értünk adtad életed, 
Keresztre vitt a szeretet; 
Légy hát imádva érte!

Szentlélek Isten, szállj le ránk! 
Ez szomjas lelkünk vágya. 

Hozz népednek vigasztalást, 
Hisz Nálad nélkül árva!

A szívünk töltsd be teljesen, 
Szent templomoddá hadd legyen, 
Hol ég a hála lángja!    (HH 1)
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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. augusztus 

horGÁsz TÁBor

A férfiak két csoportba sorolhatók: 
Horgászok, és potenciális horgászok.

Nézzétek, mit mívelt velünk az eltech-
nológiásodott világ. Zsúfolt autópályán, 
lépésben haladva nyomogatjuk a kis 
elektronikus vacak szabad szemmel alig 
látható billentyűit. Tudok ennél jobbat 
is. Például, a Ráma környéki tavakon 
horgászni, csodálva a természet Alkotó-
ját és a lélegzetelállító művét. A magam 
részéről sokkal inkább eltudom képzel-
ni Ádámot horgászva, mint emailt íro-
gatva Via Blackberry or Via Whatever...

Nos, kedves férfi testvérek, horgászok 
és potenciális horgászok! Ha igazán 
tenni akarunk a testi- és lelki egészsé-
günkért, kapcsoljuk ki az elektronikus 
kütyüréinket és menjünk fel Rámába 
egy jó kis horgász-hétvégére. Vár ránk a 
természet, jó barátok, jó hangulat, finom 
ételek és persze a halak.

Rámai Horgász Tábor, szeptember 23-
25. A részvétel, beleértve a szállást és az 
étkezést, ingyenes. Kérdéseiddel fordulj 
Balla Sándor táborigazgatóhoz – 416 
991 6636, vagy Lukács János lelkipász-
torhoz – 773 750 7682.   (LJ)

(Usps # 716-300)
posTMAsTer: 

Send address changes to:

evangéliumi hírnök,  
subscription Manager

12409 Devoe st. soUThGATe, MI 48195
Periodicals Postage Paid at  

Wyandotte, MI and Additional Offices
published monthly by  

the hungarian Baptist Convention  
of north America, Inc.

Editor / Szerkesztő:
reV. Dr. A. GÉzA herJeCzkI

1370 Michigan Blvd.,
lincoln park, MI 48146

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

Kéziratot, cikket, megjegyzéseiket  
a szerkesztő címére kérjük.

A szerkesztő bizottság tagjai: 
szabó István és novák József

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

E-mail address: herjeczki@yahoo.com

SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS
$25.00 annually

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

BÉLA FÜR, Subscription Manager
12409 Devoe st.

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

furbill@hotmail.com
* * *

Tiszteletbeli elnök / honorary president
REV. SÁNDOR KULCSÁR
225 East 80th Street
NEW YORK, NY 10075
rev_skulcsar@yahoo.com

SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK
elnök / president:
REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI
1370 Michigan Blvd
LINCOLN PARK, MI 48146
herjeczki@yahoo.com
Alelnök / Vicepresident:
ISTVÁN SzABÓ
11 E. Michigan Avenue
Palatine, IL 60067
szaboek@sbcglobal.net
Titkár / General secretary:
REV. JOSEPH NOVÁK
2212 So. fremont Ave.
ALHAMBRA, CA 91803
zsoltaros@gmail.com
pénztáros / Treasurer:
zSIGmOND BALLA
2563 Nixon Way
FULLERTON, CA 92835
zsigmond@verizon.net

* * *
Q Press Graphic Design Studio 

2124 Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107

A SZERKESZTŐ ROVATA

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net

2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

A rÁMA TÁBor 
további alkalmai

házasok hétvégéje
augusztus 25-28 között.

Előadók: 
Dr. J. Floyd Parker és

felesége Bonnie.
Bibliai konferencia

szeptember 2-4.
horgász Tábor

szeptember 23-25.

121. zsoltár
A hegyek csúcsán kutató szememmel
föltekintettem: van-e még segítség?

Óh, segítséget csak az Úr, az ég s föld
Istene küldhet.

Ő ügyel rá, hogy soha lábad itten
meg ne csusszanjon. Soha ő nem alszik.

Ő ügyel rád és soha, míg a föld él,
nem fog aludni.

Éberen virraszt a vak éjszakában,
őrzi Izráelt. A nagy Isten, Ő nyújt
pajzsot és árnyat te föléd is; egyre 

jobbodon áll ő.

Dél-verő izzó ragyogása, kétes
fénye a holdnak neked ím nem árthat;
mind a veszélytől Uram ím megőriz:

lelkedet óvja.

Amidőn bentről kifelé felindulsz,
amidőn kintről befelé törekszel:
véd ezentúl és megelőz akárhol

mindig az Isten.
           Jean-Antoine de Baif (1532-1589) 
                                     Ford. Illyés Gyula

Bízom benne, hogy az augusztusi 
számunkat is örömmel forgatják kedves 
olvasóink – ha meghozza majd a postás. 
Igen, tudom én is, hogy mostanában is 
későn érkezik a lap. Az utóbbi változ-
tatások ellenére is így van. De azért 
nem adtuk fel a reményt. Ha a júniusi, 
júliusi nem sokkal előbb érkezett, mint 
az augusztusi, akkor annak a pozitív ol-
dala az, hogy az augusztusi már majd-
nem utolérte az előzőket. A novemberit 
már november elején olvashatjuk majd. 
Mindent megteszünk ennek érdekében. 
Olvasóink imádságaikkal, leveleikkel, 
telefonhívásukkal segíthetnek, cikkíró-
ink pedig azzal, hogy idejében beküldik 
írásaikat.

A nyári, rámai gyermektáborozást 
fényképes beszámolóval mutatjuk be a 
szülőknek és azoknak, akik nem tudták 
elvinni gyermekeiket az idén. Bízunk 
benne, hogy jövőre is alkalom nyílik ef-
féle táborozásra. 

A most 50 éves magyar evangéliumi 
rádió adásait (eredetileg: Trans Word 
Radio, Monte Carlo, Monaco) szinte 
mindenki hallgatta az elmúlt évtizedek 
során. De nem mindenki tudja, hogy 
a magyar adásokat a ma is közöttünk 
(Floridában) élő Steiner József testvér 
indította el. Köszönjük a még ma is ak-
tívan rádiózó Steiner testvérnek a visz-
szaemlékezést (5. oldal)!

Természetesen néhány aktuális, a tá-
volság ellenére bennünket is foglalkoz-
tató kérdéssel is foglalkozunk - mint pl. 
a magyarországi új egyházügyi törvény, 
vagy John Stott halála.

Végül Füredi Kamilla Sierra Leoná-
ban szolgáló misszionáriust szeretném 
köszönteni 60 éves születésnapja alkal-
mából a 121. Zsoltárral. Az Úr áldjon és 
őrizzen meg Kamilla testvérnő! Ha köz-
vetlenül is köszönteni szeretné őt valaki, 
írjon a gkfe@juno.com címre.  (szerk) 



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. augusztus 3. oldal

és hit nélkül is meg lehet élni – ha nyom-
ják a pénzt akár a szociális hasznossá-
gunk ellenében is. Mivel a közmegítélés 
akkor jó, ha a közmegelégedés nem csak 
statisztikailag, de sikerekben is érzékel-
hető, a pénz szabad folyását és a nyomá-
ban alakuló közerkölcs képlékenységét, 
könnyen célba vehető ellenségekkel ví-
vott csatákban biztosítanánk. 

Miután mindenre kapható politiku-
sainkkal elintéztük a baptista közösség 
jövőjét, utoljára maradna a testvériség. 
A baptista egy olyan kegyességi moz-
galom, ami nem úgy „egyház”, mint a 
többi. Ezt a múltban eléggé komolyan 
vettük. Igaz, lehetne szavazni is róla, 
tudniillik, hogy baptisták maradjunk-e, 
de minek felbolygatni az érzelmeket? Ki 
tudja, hova vezetne, ha történelmünket 
ismerő és praktikusan gondolkodó test-
véreink megkérdeznék netán:

- Hol vannak azok a bibliai passzusok, 
melyek közösségünk küldetésének meg-
ítélésére az államot hatalmazzák fel?

- Mit teszünk, ha az állami támogatást 
a meggyőződésünkkel ellenkező feltéte-
lekhez szabják? Hagyunk majd csapot-
papot, gyerekeket, időseket? 

- Hogyan egyeztethető össze új stá-
tuszunkkal a történelem során követ-
kezetesen vallott meggyőződésünk az 
esélyegyenlőségről, a lelkiismereti – és 
vallásszabadságról? Miféle ökumeniz-
musra készülünk a politikai hatalom ke-
gyein torzsalkodva a másvallásúakkal?

- Javunkra lesz az, ha beívódik a köz-
tudatba, hogy az állam eltartottjai let-
tünk?

- Hogyan magyarázzuk meg baptis-
ta hitvallásunkat hűségesebben követő 
testvéreinknek világszerte, akik egyéb-
ként is egyre nagyobb féltéssel nézik 
Amerikát, hogy mi éppen ebben a hely-
zetben találtunk szövetségesünkre az 
államban?

- Lesz-e hitelünk a társadalomra só-
ként hatni, ha az világlik rólunk, hogy 
anyagi érdekek kötnek bennünket a po-
litikai hatalom gyakorlóihoz?

Az Egyesült Államokban és Kanadá-
ban élő olvasóim ennyiből is megértik, 
hogy miért nem lesz kivételezett egy-
házzá baptista közösségünk még itt, a 
„szülőföldjén” sem. Nincs az a pénz, 
elismerés, vagy hatalom, amiért felad-
nánk mindazt, amivé nevelt minket a 
kegyelem és a történelem. „Történelmi 
egyház” a baptistáké (biblikus, teológi-
ai értelemben), attól függetlenül, hogy 
minek tartanak minket mások. Egy tál 
lencséért legyünk mások? 

                                 Novák József

PÉLDÁZAT A MAGVETŐRŐL 
Sugár haját fésülgeté a reggel...
Futott a hold sápadt csillagsereggel...
- S a magvető kiméne vetni egyszer.

Némely magját útszélre pazarolta.
Némelyt megölt a tüske csipkebokra.
Némely ráhullt a büszke kavicsokra.

Némely magot madarak vittek el.
Némely kiszáradt, alighogy kikelt.
Némelyt kalászban a jég tönkrevert.
Némelyt tolvajok húzgálták ki éjjel.
Némelyt konkoly font körül vad gyökerével.
Némelyt rohanva tiport csorda széjjel.
,,És lőn akkor...’’ - megállt a magvető!
Elnézte, hogy mögötte egyre nő
A tüske-puszta, élet-temető...
Hogy gazba hullott sok fáradt verejték...
Csalánok csípték elcsigázott testét,
Piros bogáncsok szánva kinevették.
Acélos izma - céltalan - elernyedt.
Nézte, hogy mások árnyékban hevertek.
S mint aki balga, szent vágyat melenget,
Csüggedt válláról lecsúszott a zsák...
...S akkor a szürke felhőkapun át
Felé zendült az égi szó: TOVÁBB!
                                Muraközy Gyula

A Magyar Országgyűlés által július 
12-én elfogadott egyházügyi törvény 
a magyar baptista misszió új fejezetét 
nyitja meg. Csak remélhetjük, hogy a 
második legnagyobb magyar baptista 
közösség az új státusszal járó felelősség 
felvállalására készen áll. 

Hogyan lehetne egy amerikai baptista 
közösség, mint például a Déli Baptista 
Szövetség, vagy az ABC/USA is álla-
milag támogatott, történelmi egyházzá? 
Tudom, hihetetlenül fura kérdés ez, de 
a magyarországi esemény apropóján ér-
demes elgondolkozni rajta.

Elsőként arra kellene vetemednünk, 
hogy a történelmiség elismerését poli-
tikai döntéshozókra bízzuk, majd, hogy 
teológiai kérdésekben is magunk, és a 
másvallásúak bíróivá avassuk őket. E 
kezdeti döccenők ellenére és a státusz-
szal járó előnyök vonzásában (állami 
támogatás) több más, hasonlóan nagy 
horderejű kérdésben kellene még dön-
tenünk. 

Sóvárgó szemünket először Washing-
tonra vetnénk, politikusainkra, akiknek 
többsége éhezi a barátságot velünk, ál-
dást osztogatókkal. Rá kellene bírnunk 
őket, hogy töröljék az Alkotmányból 
az Establishment Clause-t, ami meggá-
tolja az államot abban, hogy kivételez-
zen bármelyik egyházzal is.  A sarka-
latos törvény elvetését követően, egy 
általánosan érzékelhető probléma kö-
zös orvoslására buzdítanánk őket. Ne 
aggódjunk, könnyen táncba vihetők! 
A türelmes munkánál inkább hívei a 
forradalmi újításoknak, a tolvonással 
elintézhető másításoknak, például az 
oktatás – és az egészségügy terén. Új 
szövetségeseink még abban is hisznek, 
hogy jobb, ha nem oda, hanem inkább 
ide folyik a pénz. A vallásos közösségek 
hozzáadják a hitelüket, és ahogyan az 
amerikai mondja: minden OK!

Ha netán ennyi jóhiszeműség is ke-
vésnek bizonyulna a közvélemény meg-
győzésére, következő lépésként megdol-
goznánk a nemzetet is. A szószékről és 
a médiákban is rájuk mutatnánk, gazdá-
inkra, mint a jobb jövő kovácsaira, mert 
ha keresztbe-kasul áldások röpködnek a 
nép feje fölött, fel sem tűnik neki, hogy 
már másutt vesztegetik a vagyonát. (Ha 
nem Amerikáról lenne szó, Wass Alber-
tet idézném arról, hogy milyen a nép.)

 A közmegítélést elősegítendő, más 
egyházakhoz sorozva, paradigmát is 
válthatnánk. Népegyházként, népesség 

A szentlélek temploma
1Korinthus 3,16-17

A gyülekezet elterjedt hasonlata lett a 
test, aminek tagjai különböző tevékeny-
ségekben nélkülözhetetlenek, mégis egy, 
Krisztus fősége alatt. Pál apostol alkotta 
meg ezt a képet, mint ahogy azt is, ami-
ről mai igénk szól. A gyülekezet az Isten 
temploma. A templomnak pedig semmi 
más funkciója nincs, mint hogy Isten 
tisztelete folyjon benne. Nincs helye ver-
senyzésnek, klikkesedésnek, bírálgatás-
nak. Mindannak, ami ott történik, csak 
akkor van keresnivalója, ha szent, ha tud-
juk azért végezni, hogy Istent tiszteljük 
vele. Ilyen-e a gyülekezeted? A benne 
lévő szolgálattevők egymást kiszorí-
tók-e, vagy Isten Lelkével összhangban 
engednek-e egymásnak is? A gyüleke-
zetet alkotó tagok fölismerik-e, hogy 
amikor egymással és egymásról beszél-
nek, akkor Krisztusban testvéreikkel és 
testvéreikről beszélnek? Ha valami más 
zajlik, az "templomrombolásnak", vagyis 
gyülekezetrombolásnak minősül. Gon-
dold végig, hogy mit képviselsz te a gyü-
lekezetedben: építed vagy rombolod, az 
egységén dolgozol vagy az ékverésben? 
Becsüld az imaházat, de még inkább a 
benne lévő gyülekezetet, mert szent az 
Isten előtt! 
        Szommer Hajnalka (Áhítat 2011)

ÁhÍTATos perCek
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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. augusztus 

Az IGAzI hIT 
ODASZÁNÁST FELTÉTELEZ

Sok keresztyén számára Krisztus 
nem több, mint egy gondolat, legjobb 
esetben egy ideál, de semmiképpen nem 
egy élő valóság. Gyakorló hívők milliói 
úgy beszélnek Krisztusról mintha 
valóság lenne az életükben, ugyanakkor 
úgy viselkednek, mintha nem is létezne. 
A valódi állapotunk mindig abban 
fedezhető fel, ahogy cselekszünk, és 
nem abban, ahogy beszélünk.

Ha a hitünket odaszánás követi, azzal 
bizonyíthatjuk leginkább a valódiságát. 
A nem valódi hit jellemzője, hogy Krisz-
tus nem rendelkezhet a hitvallóval. 

Egyeseket közülünk mélyen sokkolna, 
hogyha hirtelen szemtől-szembe talál-
nánk magunkat a hitelveinkkel, és 
ráadásul valaki arra kényszerítene ben-
nünket, hogy a gyakorlati élet tüzében 
próbáljuk ki őket.

Sokan közülünk gyakorlottá 
váltunk abban, hogy miként kell az 
életünkben úgy helyet adni a keresztyén 
igazságoknak, hogy azok gyakorlati 
jelentősége mégse hozzon kínos 
helyzetbe. Úgy alakítjuk a dolgainkat, 
hogy elég jól meglegyünk a mennyei 
segítség nélkül is, miközben látszólag 
igényeljük azt. Dicsekszünk az Úrral, 
miközben gondosan figyelünk arra, hogy 
ne kerüljünk Istentől függő helyzetbe. 
„Csalárdabb a szív mindennél, ja-
víthatatlan; ki tudná kiismerni?!” Jere-
miás 17: 9.

A hamis hit mindig igyekszik 
biztosítani egy kiutat arra az esetre, 
ha netán Isten cserben hagyna. Az 
igazi hit csak egyetlen utat ismer, és 
örömmel hagyja magát megfosztani 
mindenféle másod-utaktól és 
szükségmegoldásoktól. Az igazi hit 
gondolkodása egyszerű: vagy Isten, 
vagy a teljes összeomlás. Isten azonban 
Ádám óta egyetlen benne bízó embert 
sem hagyott cserben.

A hamis hitű ember örökké harcolni 
fog a hitvallásáért, ugyanakkor 
tudatosan kerüli az olyan kínos 
helyzeteket, amikor a saját jövője 
függne a hite valódiságától. Mindig 
gondoskodik saját maga számára egy 
menekülési útvonalról, hogy amikor 
„a tető beszakad”, lehessen valahogy 
kimenekedni.

manapság nagy szükségünk van 
keresztyénekre, akik olyan elszántan 
bíznak Istenben most is, mint amilyen 
elszánt bizalomra lesz szükségük életük 
utolsó napján. Mindannyiunk életében 
eljön az idő, amikor semmink se marad, 
csak Isten. Egészség, vagyon, barátok és 
búvóhelyek mind eltöröltetnek... és csak 
Isten marad nekünk. A hamis hitű ember 
számára ez egy félelmetes gondolat, de a 
valódi hittel rendelkező ember számára 
ez a lehető legvigasztalóbb gondolat.

Valóban tragédia lenne megérkezni 
arra a helyre, ahol csak Isten maradt 
nekünk, és ott rádöbbenni, hogy földi 
vándorlásunk folyamán soha nem 
bíztunk Istenben igazán. Talán jobb 
lenne megkérni Istent most, hogy 
távolítson el tőlünk minden hamis 
bizalmat, szabadítsa meg a szívünket 
mindenféle titkos búvóhelytől, és vigyen 
ki minket nyílt helyre, ahol önmagunk 
számára is felfedezhetjük, hogy 
tulajdonképpen bízunk-e őbenne, vagy 
nem. Ez kemény kúra a bajainkra, de 
ugyanakkor hatékony. Ennél gyengébb 
gyógymód nem célravezető. Az időnk 
pedig rohamosan fogy.

                                Lukács János

AZ ISTENT DICSŐÍTŐ ÉLET
kol 3,12-17

Meglepő módon, az Újszövetség nem 
foglalkozik a dicsőítés látható elemei-
vel. Külsőségek nem számítanak. Nincs 
bizonyos formához vagy helyhez kötve 
(Jn 4). Nem számít: zenei stílus, körül-
mények, kor, nem, nemzetiség, tiszt-
ség stb. Elsősorban Istenért van, nem 
érzelmi szükségeink betöltésére. Isten 
imádata egy életstílus; olyan embereké, 
akik minden időben és minden körülmé-
nyek között imádják az Urat lélekben és 
igazságban.  Hallottunk már arról, hogy 
az Isten imádata akkor valósul meg, ha 
szeretet, félelem és engedelmesség van 
a szívünkben. A felolvasott ige alapján 
én is 3 dolgot szeretnék megemlíteni. 
Szükséges, hogy szívünkkel, ajkunkkal 
és cselekedeteinkkel dicsőítsük Istent. 

szívünkkel 
Az Istent dicsőítő élet a szív állapotá-

nak a kérdése. 
1. A szív gonosz, ifjúságától fogva; 

szüntelenül gonoszt cselekszik (1 Móz 
6: 5; Kol 3: 5-11;  Ef 2; Róm 3).

2. Megtisztulásra, megtérésre, bűn-
vallásra, újjáteremtésre van szükség (adj 
dicsőséget Istennek! Józs 7:19).

3. A szívben, meg kell valósuljon Krisz-
tus jelleme: alázat, szelídség, könyörületes 
szív, jóságosság, hosszútűrés, szeretet, bé-
kesség, megbocsájtás.  Őszintén és teljes 
szívvel kell szolgáljuk az Urat. 

Ha valaki soha nem imádkozik, nincs 
kibékülve testvérével, nem úrvacsorá-
zik, nem él lelki életet, de énekel-zenél, 
nem érti az imádat lényegét. Nem lehet 
megtéretlenül, odaszánás nélkül, krisz-
tusi jellem nélkül dicsőíteni Őt. 

Ajkunkkal
Szükség van ajkunk, nyelvünk meg-

tisztulására (Ézs 6:5). Aki beszédben 
nem vétkezik, az tökéletes ember (Jak 
3:3). Ajkunkkal a bizonyságtevés és az 
éneklés által dicsőíthetjük Istent.

1. Bizonyságtétel. Beszédünk alapja 
Krisztus beszéde legyen! Az töltsön be - 
mint ahogy a szivacs beszívja a vizet. An-
nak világosságában éljünk! Csak az alkal-
mas a tanításra, az intésre, aki Isten igéjét 
ismeri. (Hány órát töltesz a Neten, a képer-
nyő előtt, és hány órát Isten igéje mellett?) 
Beszédünk legyen sóval fűszerezett, építő; 
mindig igazat mondjunk! Szívvel hiszünk 
az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást 
az üdvösségre (Rm 10:10). Az Ő nevéről 
vallást tevő ajkak gyümölcse a dicséretnek 
áldozata (Zsid 13:15).

2. Éneklés. Az Isten dicsőítése nem 
zenélést, éneklést jelent, és nincs egy 
zenei formához kötve. Az éneklés a 
szívben kezdődik, nem az érzelmektől 
függ. A zenének van építő és romboló 

hatása. Az a jó ének, amelyben Ige van; 
az ilyen ének épít. Azok is dicsőíthetik 
az Urat, akiknek nincs zenei hallásuk. A 
zenei stílus a zenész ízléséről szól, nem 
Isten zenei igényéről. Ha ezt szem előtt 
tartjuk, elkerüljük a fölösleges vitatko-
zásokat. 

Cselekedeteinkkel 
1. Gondolataink, cselekedeteink böl-

csője. Az igaz Isten imádat, gondola-
tunk megváltozását feltételezi. Változ-
zatok el elméiteknek megújulása által 
(Rm 12:1-2).

2. Amit teszünk, a Jézus nevében te-
gyük. A Jézus nevében nem lehet: hazud-
ni, lopni, verekedni stb. Krisztus uralma 
alatt élünk, Őt képviseljük. Vele azono-
sulunk, az Ő tekintélyével lépünk fel. Ez 
nagy kiváltság, de nagy felelősség is.  

3. Jótékonyság – ilyen áldozatokban 
gyönyörködik Isten (Zsid 13:16; Jak 1: 27).  
Azokban a jó cselekedetekben járni, ame-
lyeket Isten előre elkészített (Ef 2: 10).

Az Istent dicsőítő élet, nem alkalmi, 
érzelmi megnyilvánulás. Életünk teljes 
odaszánását jelenti, hétköznap és vasár-
nap. Nem elég csak szívünkben, csak 
ajkunkkal, vagy csak cselekedeteinkkel 
szolgálni Őt. Ezek összetartoznak. Az 
igazi imádat akkor valósul meg, ha szí-
vünk, szánk és cselekedeteink egyaránt 
az Ő dicsőségét szolgálják.   
                              Dr. Gergely István

A detroiti ifjúságin (május 29) elhang-
zott szolgálat vázlata.
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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. augusztus 5. oldal

Ez a rádiós szolgálat olyan időszakban 
kezdődött, amikor Magyarországon és 
a szomszédos államokban nem az Isten 
Igéje terjesztésén, hanem a szocialis-
ta társadalom építésén volt a hangsúly. 
Egyes templomokat, imaházakat bezár-
tak. Így talán a 2000 tagot számláló me-
todisták szenvedték a legtöbbet, amely-
nek a nyíregyházi Iványi Tibor volt a 
vezetője. A kispesti metodista imaházat 

bezárták, amelynek Vadászi András volt 
a prédikátora. A templomba járás egye-
seknek vagy megvolt tiltva vagy nem volt 
ajánlatos. Hittan helyett, az iskolákban 
az ateizmust tanították. Az édesapámat, 
aki a Békehírnök szerkesztője volt, az 
AVO az utcán fogta el. Szabadi Gusztáv 
és Kalkó József prédikátorokat bezárták. 
Kovács Gézától, Szegedi Ferenctől, Kul-
csár Tibortól a lelkészi engedélyt elvet-
ték. Marsall János baptista prédikátort a 
rendőrség véresre verte. A gyárakban a 
hosszú műszakok után a munkásoknak 
a “tudósok” előadásait kellett hallgatni, 
amelyben azt bizonyították, hogy az em-
ber a majomtól származik. 

A szabadság utáni vágy és az érdek-
lődés sok férfit és nőt a rádió hallgatása 
felé irányított. Magyarországon a televí-
zió még nem működött. Az országban 
levő rádió készülékek rövidhullámmal 
is el voltak látva. A lakosság nagy ré-
sze az esti óráit gyakran a külföldi rá-
dióállomások hallgatásával töltötte. 13 
külföldi adó sugározott magyar műsort. 
Ezek azonban többnyire politikai mű-
sorok voltak, amelyek a hazai és szom-
szédos országokban élő magyarok lelki 
éhségét nem elégítették ki. Szükséges 
volt egy olyan rádióállomás felállítása, 
amely az elnyomott és más országokban 
élő emberek Isten iránti vágyát kielégít-
hetné. Ennek eredményeként Dr. Paul 
E. Freed 1954-ben Tanger, Marokkó-
ban beindította a Tanger Hangja nevű 
adót. A Trans World Radio az 1950-es 

évek végén kezdett műsorokat sugározni 
Monte Carlo, Monacoban. 

Isten segítségével a magyar adásokat 
nekem volt a kiváltságom beindítani. 
Először két műsort sugároztunk rövid-
hullámon, 100 KW erősséggel. Később a 
műsorok száma nemcsak a rövid, hanem 
a középhullámon is megnövekedett. 
Műsoraink száma az évek folyamán 
váltakozott. Az elgondolásnak megfe-
lelően az adások egy platformot képez-
tek, amelyen különböző Biblia alapján 
álló felekezetek képviselői vettek részt. 
A műsorokhoz szükséges anyagok be-
szerzése időnként nem volt könnyű. A 
munkába először az Egyesült Államok-
ban élő magyarok kapcsolódtak be: Fü-
löp Árpád, Mátrai Mihályné, Lant Emil, 
Molnár Balázs, Dr. Udvarnoki Béla stb. 
Őket a nyugat európaiak követték. Az 
1970-es évek folyamán már sok kül-
földre utazó hazai hívő is szerepelt 
a műsorokon. Ezekben az években 
Jugoszlávia a Nyugattal barátkozott, 
de a Kelettől sem zárkózott el. Ezt a 
lehetőséget kihasználva az adások-
hoz szükséges magyar anyag jó ré-
sze Jugoszlávián át érkezett Monte 
Carloba. Meg kell említenem a kü-
lönböző hangfelvételeket is, amelyek 
Jugoszlávia magyarlakta területein 
készültek. Később, mivel a helyzet 
könnyebbé vált, a bátrabbak ma-
gyarországon is bekapcsolódtak a Trans 
World Radio munkájába. Azonban eze-
ket a hangfelvételeket sokszor a főváros-
tól távol, titokban kellett készíteni. 

A Trans World Radio magyar műso-
rain politikáról nem volt szó, és semmi-
lyen vallásfelekezet érdekében vagy el-
len senki se beszélt. Az adásban Dobos 
Kálmán munkatársammal ügyeltünk a 
tisztességes nyelvezet használatára is. A 
hallgatók mindezeket örömmel és meg-
elégedéssel fogadták. Az adásokban a 
Bibliával kapcsolatos igehirdetéseket, 
tanításokat, énekeket, történeteket, köl-
teményeket, elmélkedéseket, példákat, 
kerekasztal beszélgetéseket, interjúkat, 
bizonyságtételeket, és drámát sugároz-
tunk. A gyerekeknek és az ifjúságnak 
szóló műsorok is részt kaptak. Fel-
használtunk illusztrációkat a tudomány 
különböző területeiről is. Azonban 
mindezek azt a célt szolgálták, hogy a 
hallgatók elfogadják Jézus Krisztust 
Megváltójuknak, vagy lelkileg megerő-
södjenek. 

Az első levélre, ami egy Zágrábban 
élő magyartól érkezett, öt hónapot kel-
lett várnunk. Utána Magyarországról is 

elkezdtek érkezni a levelek. Egy ideig 
Erdélyből több levél jött, de azután meg-
változott a helyzet. Később a Csehszlo-
vákiában, Jugoszláviában, Kárpátalján, 
sőt, a munka miatt Észtországba települt 
magyarok is írni kezdtek. Természetesen 
kaptunk leveleket a Nyugaton élő hallga-
tóktól is. Azután nekünk is lehetőségünk 
volt sok hallgatót meglátogatni. 

Isten iránti hálával kell megemlékezni 
arról, hogy a hallgatók nagy örömmel és 
lelkesedéssel fogadták a Monte Carloból 
sugárzott adásokat. A levelek arról ta-
núskodnak, hogy néha délután az em-
berek a mezőről hazamentek a műsort 
meghallgatni. Amikor egyes adásokat 
éjfélkor sugároztunk, akkor az erdélyi 
hallgatók felhúzták az ébresztő órát arra 

az esetre, ha véletlenül előbb elalud-
tak volna. A hallgatók lelki élete nem 
gyengült, hanem megerősödött. Életek 
változtak meg. Részeges apák, férjek 
és családtagok Istenhez tértek. Családi 
életek és házasságok helyreálltak. Vol-
tak, akiket a műsorok az öngyilkosság-
tól tartottak vissza. Akiknek tiltva volt a 
templomba járás, azok elkezdték a Biblia 
olvasását, és megerősödtek a hitben. Az 
adások által nemcsak az idősek és bete-
gek, hanem a gyerekek és fiatalok is lelki 
kenyérhez jutottak. Ezt igazolja az éven-
te majdnem 3,000 szebbnél szebb levél, 
amelyek magyarországról és a többi or-
szágból érkeztek. 

A Trans World Radio magyar rádiós-
szolgálatát emberi mércével nehéz le-
mérni. A valódi eredményt csak Isten 
tudja. Azonban mindazok, akik ebben 
a munkában Magyarországon vagy kül-
földön valamilyen tekintetben részt vet-
tek, Istennek adják a dicsőséget, hogy az 
embertársaik lelki éhségét legalább egy 
kis mértékben enyhíthették. 

           Steiner József  (Hevesi Ödön) 

50 ÉVes A MAGYAr eVAnGÉlIUMI rÁDIós szolGÁlAT 
A Trans World radio magyar adása, ami 1961. július 5-én kezdte sugározni 

műsora it, ebben az évben ünnepli 50. éves évfordulóját

Steiner József Monte Carloban

Rádióhallgatók



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2011. augusztus 

CleVelAnD
Szeretettel köszöntjük szövetségünk 

testvériségét az Evangéliumi Hírnök ol-
dalain keresztül. Elég sok szép esemény 
történt az elmúlt hónapokban gyüleke-
zetünkben, amelyet szeretnénk megosz-
tani a kedves testvérekkel is.

Március 30-án a szerda esti összejöve-
tel keretében  Fülöp Ibolya, a Timóteus 
Társaság (Campus Crusade for Christ) 
misszionáriusa beszámolt munkájukról. 
Évente rendeznek 1 hónapos táborozást 
a magyar hívő diákoknak Keszthelyen, 
a Balaton északi partján. Ezek a diá-
kok kimennek a partra, megszólítják a 
nyaraló fiatalokat, elbeszélgetnek velük, 
rátérnek lelki témákra. Ha érdeklődő-

ket találnak, kérdőíveket osztanak ki. 
Akik visszaküldik a kitöltött ívet, azok-
kal tovább foglalkoznak. Az elsőéves 
egyetemistáknak  "Túlélő csomagokat" 
osztanak ki, melyben szó van "érzelmi 
intelligenciáról", vagyis a keresztény 
etikáról. Átlag 1500-2000 fiatal vála-
szol, akikből 50-60 megtér.

Kisvárdán rendeztek u.n. "Kontraszt" 
kiállítást, ahol bemutatták az  Isten nél-
küli élet velejáróit:  a széteső család, az 
ital, drog, abortusz borzalmait, utána 
pedig a hívő élet áldásait, Isten szerete-
tét, kegyelmét. A kiállítás igen hatásos 

Délután dr. László Imre és kedves fe-
lesége voltak vendégeink. László Imre 
testvér hirdette az Igét. Ők Kárpátalján 
szolgálnak, mint a Déli Baptista Szövet-
ség misszionáriusai. 

Június 19-én Apák Napját ünnepel-
tünk. A délutáni istentiszteleten a fia-
taljaink szolgáltak, énekekkel, szavala-
tokkal, bizonyságtevéssel és Kiss István 
igei szolgálatával. Lakatos Gabriella és 
Pintér Kasja Perui beszámolóját is ek-
kor hallgatta meg a gyülekezet, sok-sok 
fénykép bemutatásával.

Június utolsó vasárnapját a termé-
szet templomában töltöttük. Az imaórai 
buzdítást Boda Tibor végezte, majd a 
lelkipásztorunk, Pintér Zoltán tv. távol-
létében Kiss István igehirdetését hall-

gathattuk meg az Efézusi levél alapján. 
Utána a finom ebéd következett, melyet 
beszélgetés és játékok követtek.

Minden alkalomért hálásak vagyunk 
a mi hatalmas Istenünknek és Megvál-
tónknak, a mi drága Urunknak, Jézus 
Krisztusnak, Aki megáldja életünket 
erővel, egészséggel, és áldott alkalmak-
kal. Az Ő kezébe szeretnénk folytono-
san letenni életünket, szolgálatunkat, 
hogy megáldhassa minden cselekede-
tünket lelkünk növekedésére és az Ő 
nagy Neve dicsőségére! 

                                    Marosi Béla

volt. Például egy 18 éves terhes leány-
nak 2 nap múlva lett volna abortusza, 
de a kiállítás hatására sírva elhatározta, 
hogy megtartja a gyermekét és megtér.

Évente szerveznek egy hetes angol tá-
bort is. Neve "Speak out." Itt amerikai 
hívő fiatalok beszélnek magyar fiatalok-
kal, kizárólag angolul. Vannak visszaté-
rő diákok is.

Az a kívánsága a Timóteus Társaság-
nak, hogy 30-40 amerikai diák jöjjön 
nyárra, 5 hétre.

Május elsején, vasárnap délelőtt Kul-
csár Sándor testvér és kedves felesége 
látogatták meg gyülekezetünket. Kul-
csár testvér János evangéliuma 21. ré-
sze alapján szólt Jézus szeretetéről. A 
tanítványok Pétert követve elmentek 

halászni, de nem fogtak semmit. Reg-
gel Jézus megjelent a parton és szavára 
megtelt a háló halakkal. A tanítványok 
észrevették, hogy az Úr van ott.  Mikor 
partra szálltak, Jézus megvendégelte 
őket parázson sült hallal és kenyérrel. 
Az igehirdetés után úrvacsorához járult 
a gyülekezet. Végül az alagsori terem-
ben szeretetvendégségben részesültek a 
megjelent testvérek és vendégek.

Május 8-án vasárnap Anyák Napját 
ünnepelte a gyülekezet. A kis gyerme-
kek énekkel és versekkel köszöntötték 
az édesanyákat, utána egy-egy szál ró-
zsát osztottak ki nekik.

A fényképek a beszámolóban közölt események sorrendjében  követik egymást.



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. augusztus 7. oldal

Hála a jó Atyának, egy nagyon szép és 
áldásos ünneplésben volt részünk június 
18-án, Prágában, a Nemzetközi Baptista 
Teológián. Ifj. Bákai István és Eugenia 
esküvőjére került sor ekkor. Az ifjú pár 
örök hűséget fogadott az Úr előtt és a 
meghívott vendégek előtt. 

A menyegzői istentiszteleten a teoló-
gia rektora, Dr. Keith G. Jones az Éne-
kek Éneke 8:6-7 versei alapján szolgált. 
A szeretet fontosságát hangsúlyozta az 
életünkben. Az áldáskérő imát hárman 
végezték. Dr. Keith G. Jones angolul, 
Lőrik Levente, a Budapesti Baptista Te-
ológia tanára magyarul és Dr. Gregory 
L. Nikolas oroszul imádkozott. 

Hálásak vagyunk a jó Atyának az ifjú 
párért és az Úr csodálatos vezetéséért. 
Urunk gazdag áldását kívánjuk életükre.
                                      Bákai Olga

annyit mondott, amennyi kellett ahhoz, 
hogy az Atya üzenetét továbbítsa, akkor 
mondott, amikor nyitott fülekre-szívek-
re talált, s annak mondott, akinek ége-
tően szüksége volt az égi üzenetre. Sza-
vainak mély értelme, súlya volt. Néha 
elviselhetetlenül nagy súlya! (Gondol-
junk csak a gazdag ifjúra, vagy az eset-
re, amikor Jézus a porba írt!)

A Máté szerinti evangélium 5-dik része 
az a keresztyénségnek, ami a Tóra, tör-
vénykönyv, mózesi kőtáblák a zsidók-
nak. Mózest kérlelte a nép, hogy beszél-
jen ő Istennel, vegye át ő a törvényeket, 
mert Isten dicsősége, mennydörgésszerű 
beszéde elviselhetetlen számukra. A he-
gyen történik ismét (közelebb az éghez, 
távol a város, a munka zajaitól) az új 
törvényadás, a régi magyarázata. Senki 
sem remeg az Isten hihetetlen, majd-
hogynem felfoghatatlan közelségétől. 
Hallgatják órákon át az Isten-embert, s 
egyszerre lélegzik fel és nehezedik el a 
lelkük. Napnál világosabb immár, hogy 
mit jelent a régi törvény mindenik parag-
rafusa, csakhogy (és ez a borzasztóan 
nehéz rész), a törvény új magyarázata 
szerint minden a gondolatoknál kezdő-
dik és már ott megítéltetik! A gonosz 
gondolatok, kegyetlen szavak, egysze-
rűen az esküdözés elegendők arra, hogy 
a lelket elpusztítsák. Szeretni pedig nem 
elég csak a felebarátot, hanem azokat is 
kell, akiket amúgy gyűlölni akarnánk.

Kemény beszéd volt, de gyökeres-
tül felforgatta a világot, megváltoztatta 
milliók életét. Különbnek lenni, tökéle-
tesnek, mint a mennyei Atya, az ösztö-
neiden önmagad törvényt ülni, mielőtt 
tetteid kiabálják világgá törvényszegé-
sed - volt Jézus kijelentéseinek újszerű-
sége.

milyen mértékben befolyásol minket 
ez a régi-új törvény? Fegyelmezi gondo-
latainkat? Ösztönösen annak értelmé-
ben cselekszünk, mondunk már? Vagy 
épp nem mondunk?

Köszöntünk szeretettel a rámai tá-
borban! A "hegyen" vagyunk ismét! 
Elvonultunk, hogy közelebb legyünk az 
égiekhez és egymáshoz. Tanuljuk most 
főként hallgatni, meghallgatni, amit Jé-
zus üzen. Ha engedjük, hogy törvényeit 
szívünkbe írja, akkor majd mondandónk 
is gyakrabban lesz aranyalma ezüst tál-
cán.

                                Torma Irénke
A Nőszövetség 97-dik közgyűlésére 

készült program füzetből. Ráma, 2011. 
július 1-3. 

egybegyűlteket,  majd  Zeffer Béla test-
vér, a menyasszony nagybátyja hirdette 
az igét és imádkozott az ifjú párért. Azt 
követően a menyasszony húga, többen a 
fiatalok közül, majd pedig az összevont 
énekkar köszöntötte a Jénáki házaspárt.  

Az istentisztelet után az étkezőben 
finom ünnepi vacsora várta a népes 
vendégsereget, ahol további énekek és 
köszöntők hangzottak el az ifjú pár felé. 
Hadd kívánjunk e lap hasábjain is sok 
örömöt, boldogságot és Urunk áldását 
a detroiti gyülekezet legújabb családjá-
nak, a Jénáki házaspárnak.
                                         Zefer Csaba      

hÁzAssÁGkÖTÉs

„Ahová te mégy,  
odamegyek…”  ruth 1,16

Június 25-én ünnepi  alkalomra gyűl-
tek össze a detroiti magyar baptista gyü-
lekezet tagjai és a kimondottan erre az 
alkalomra érkezett vendégek - rokonok, 
barátok - közelebbről és távolabbról egy-
aránt. Ezen a napon fogadott ugyanis  
örök hűséget egymásnak a menyegzői 
istentiszteleten Papp Enikő és Jénáki 
József. Mindketten Erdélyben szület-
tek, majd magyarországi tartózkodásuk 
után  - Isten különös vezetése folytán -  
ide, az új hazába kellett jönniük, hogy 
megértsék:  a Teremtő egymásnak ren-
delte őket. A menyegzői ünnepélyen 
dr. Herjeczki Géza testvér, a magyar  
gyülekezet lelkipásztora köszöntötte az 

Bákai István és Eugenia

Jénáki József és Enikő

"Én pedig azt mondom 
nektek ..." (Mt 5:17-48)

"Én megmondtam ... !" - kárörven-
dünk néha, s élvezzük, hogy lám milyen 
bölcsek vagyunk, vagy milyen jól rá-
éreztünk ...

"Hát nem megmondtam (hogy nem így, 
hanem úgy, nem ide hanem oda...)?!” - 
feddjük meg egymást, főként gyereke-
inket, ha az utasításainkat nem tartják 
be az utolsó aprócska részletig.

"Most már tényleg megmondom 
neki!"- szalasztja ki belőlünk néha nagy 
igazságainkat az Énünk.

Mi sokszor "MONDUNK, megmon-
dunk" egymásnak dolgokat, mert szava-
inkkal a beszéd-adta hatalmunkat akar-
juk gyakorolni. Kontrollálni, igazgatni 
akarjuk egymást, s vérig sértődünk, ösz-
szeomlunk, ha komoly kijelentésünk 
nem más, mint falra hányt borsó.

Jézus tanítósága három éve alatt épp 
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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. augusztus 

all in a book that we got in the beginning 
of the week. 
After the group discussions, we had 

free time. During our free time, we 
usually played soccer, ping pong, 
volleyball, or we just took some time to 
talk with friends. 
After free time, we finally had lunch. 

We always lined up in lines according 
to our groups and whoever lined up the 
fastest would go and eat first. After lunch 
we got ready to go to the lake and swim. 

Thankfully, the weather permitted and 
we were able to go to the lake every day. 
After the lake, we would go back to 

the camp, and if you wanted you could 
make crafts or have more free time. 
After that we ate dinner, and then got 
ready for another meeting at the church.
At night we talked more about the 

lesson of the day, and then watched a 
movie called Stephen's Test of Faith. 
After that, we either played minute to 
win it, or capture the flag. After the 
games, we went to bed. 
This was what we did mostly every day 

during camp. However, on Thursday, 
we had a treat. The camp gave us the 
experience to ride two horses. Everyone 
who wanted to ride got a chance to ride 
the horses. This was a great privilege to 
us who grew up in the city or who never 
rode a horse. Also, on Thursday, we 
had a chance to shoot an air rifle and/or 
carve. This was also a great time to have 
fun and enjoy our time at camp. 
As you can see, our time at the Rama 

Camp was very entertaining. I was never 
bored one bit during the week I spent 
there. It was always packed with fun 
activities for all ages. I am very thankful 
to have spent the week at Rama. Most 
importantly, the week I spent at Rama 
helped me grow spiritually.
                               Samuel  Szabo

The Rama Camp that I attended in 
Canada was, as always, an amazing 
week for me. We had a fun week filled 
with fun activities. 
Every day we woke up and the first 

thing we did was morning exercise. 
We did a few warm ups, and then we 
had to run around the camp two times. 
Then, after the morning exercise, we 
had breakfast. Following breakfast, we 
went up to our rooms to clean them up 
and get ready for the morning devotions. 
We always got judged on whose 
room was the cleanest, and that 
person would get a prize. 
Every morning at the devotions, 

everyone from the camp sang 
songs, and then Pastor Daniel 
Pusok told us stories from the 
bible that related to the lesson 
of the day. Every day we had a 
different lesson that we talked 
about. The topic of these lessons 
included faith, the bible, prayer, 
the church, and friends. 

After the morning devotions, we got 
dismissed to our rooms to get ready for 
our group sessions. There were three 
groups. In each group we went more 
deeply into the day's theme. In Pastor 
Daniel's group, there were 12 of us. The 
ages ranged from 12-17 years. Some 
of the discussions we went over were: 
What does it mean to have faith? When 
was the Holy Bible written? How many 
books are there in the bible? What do 
we need to do to be mature Christians? 
What does Jesus teach us about prayer? 
What does the Lord's Prayer mean? 
Who do we need to pray for? What is the 
meaning of the word church? What is 
the church made out of? What do good 
friends do? Is it good to have a best 
friend? Is it good to have a boyfriend or 
girlfriend without thinking of marriage? 
What do you look for in a friend? In 
addition, we had verses that we studied 
and thought about, and we had puzzles 
that we did and got prizes for. This was 

Baptists in solidarity with 
norway after tragedy

Washington, DC (BWA)--The Baptist 
World Alliance (BWA) has sent a letter 
of solidarity to Baptists in Norway on 
the recent mass killings in that country 
that claimed at least 76 civilian lives.

 
On July 22, a right wing extremist 

bombed a government building in Oslo, 
Norway's capital, killing at least eight 
persons and shot to death at least 68 
young people at a youth camp on an 
island. Many others were injured in both 
attacks.

 
BWA General Secretary Neville 

Callam expressed sadness at "the 
senseless loss of life" in a country that 
has "provided a model of peaceful co-
existence." The BWA, he said, was 
shocked at the tragedy. The hearts of 
Baptists, Callam said, go out to those 
who mourn.

 
"We are grateful for your letter of 

solidarity, condolence and prayer for 
the Norwegian people," Terje Aadne, 
general secretary of the Baptist Uni-
on of Norway, wrote to Callam. Aadne 
said the country had "experienced a 
most horrible attack on human life, on 
our government, and our nation," and 
told Callam that "your greetings to us 
as fellow believers and to our nation 
warms our hearts and truly reflects 
God's fellowship and love to us in a time 
such as this."

 
Callam, in his letter, assured Baptists 

in the Scandinavian country that 
"Baptists around the world, together 
with other people of goodwill, are hol-
ding you all in our prayer," particularly 
for those who lost loved ones, who were 
physically injured, and those who were 
traumatized by the mass murder.

 
The BWA leader expressed his hope 

that peace will reign in the face of such 
"terror of pointless violence," and urged 
Norwegians to remain firm and strong 
"as a democratic, peace loving country."

 
"In the midst of your mourning, may 

you never forget that 'the steadfast love 
of the Lord never ceases; His mercies 
never come to an end”' (Lamentations 
3:22), Callam said.

                                    bwanet.com

ChIlDren's CAMp - rAMA JUlY 3-10.

Praying before lunch.   
Pastor Daniel Püsök's group.
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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. augusztus 9. oldal

KINCSKERESŐ TÁBOR
Tábori himnusz:  „Mindenütt a  

földön vágynak valami jó után...”

Püsök Dániel lelkipásztor testvér meg-
keresett azzal a kéréssel, hogy vezessem 
az egyik csoportot a táborban. Először 
szabadkoztam, hiszen nemrégen álltam 
újból munkába, és szerettem volna nyá-
ron is dolgozni, (az iskolabuszok nyá-
ron nem mind futnak!), így 90%-ban 
elutasítottam a kérést. Ő udvariasan és 
viccesen azt kérdezte, hogy akkor miért 
imádkozzon. Nevetve azt válaszoltam, 

hogy: „az Úr akaratáért”. Június köze-
pén megkaptam az elutasító választ a 
munkahelyemről, hogy nem kapok nyá-
ri futamokat, mivel korábbi betegségem 
folytán, a kiesett idő miatt a sor végére 
kerültem a nyári tábori utaztatások lis-
táján. Így elfogadtam az isteni ajánlatot. 
Kissé szorongtam, mivel az angol nyel-

vű 10 - 12 évesek csoportját kaptam 
meg, és fel kellett frissítenem a biblia-

köri, és a keresztyén óvodai tapasztala-
taimat. Újra kedves testvérre és mun-
katársra találtam Kulcsárné Szilviben, 
akinek ezúton is szeretném megköszön-
ni odaadó munkáját és barátságát. Az 
idei anyaghoz a munkafüzeteket ő állí-
totta össze, és ő vezette a magyar nyelvű 
7–12 évesek csoportját. 
A tinikkel Püsök testvér foglalkozott. 

Minden délután különböző kézimun-
kákkal Oláhné, Szilágyi Márta nagy 
hozzáértéssel és szeretettel várta a gye-
rekeket.  Gálné Noémi énekeket tanított 
a fiatalok segítségével.

Úgy gondoltam, a legjobb megköze-
lítés a csoportomban lévő gyermekek 
felé, ha partnereknek és játszótársaknak 
tekintjük egymást, hogy kölcsönösen 
építsük egymást Isten igéje által. Máté 
18: 3–4.  Kértem Őket, hogy imádkoz-
zunk türelemért, megértésért, és szere-
tetért egymás iránt. 
A csoportból 3 fiatal leány most volt 

először közöttünk, míg a 4 fiú már ta-

valy is velünk táborozott. Én magam 
éjszaka nem tudok nyugodtan pihenni 
ennyi gyermek mellett, állandóan őrjá-
ratban tart az Úr. 
A tavalyi táborozás alkalmával az 

egyik fiú, Mihsa nem tudott aludni, és 
a képes Bibliáját olvasta késő éjszakába 
nyúlóan. Már igen késő volt, amikor egy 
kicsit határozottabban szóltam rá, hogy 
tessék már végre aludni. Mielőtt elaludt 
volt még egy utolsó kérdése: „How can 
God have a son, if He didn't have a 
wife?” God can do anything, just beleive 
in Him, and go, you have to go to sleep 
now! - válaszoltam neki. Megsimogat-
tam a fejét, betakartam, és Ő el is aludt 

nyomban. Az idén ugyanez a kisfiú, 
minden kérdésre a választ az Újszövet-
ségből kereste ki. Meglátta nálam Dá-
niel fiam „Extreme Teen Bible”- ját, és 
azt kérte hogy a foglalkozás után hadd 
maradjon még bent. Igére éhes szívvel 
szorgalmasan forgatta ezt a Bibliát. Az 
jutott eszembe ezt a gyereket látván, 
hogy milyen jó lenne ilyen gyermeki 
hittel élni mindennapjainkat!

GYerMek És TInI TÁBor - rÁMA 2011

Kulcsár Szilvia és Katona Lenke csoportja.  Aktívak és figyelmesek voltak a gyerekek.   
Csütörtökön lovagolni tanultak a bátrabbak. 



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2011. augusztus 

A barátság fontossága
Amikor vissza értem a táborból, be-

számoltam, hogy mit is tanultam a tá-
borban azon a héten. Így szólt a beszá-
molóm:

Sok mindenről tanultunk a hét folya-
mán, de én csak egy részről fogok be-
szélni. A barátság fontosságáról. 

A barátság egy ajándék, amely nem 
mindenkinek van. De hogyha van egy 
barátod, akkor neki sok mindent el 
tudsz mondani, amit egy idegennek nem 
lehetne elmondani. Egy nagyon jó példa 
a Bibliából a Ruth meg Naómi barátsá-
ga. Ők nagyon jó barátok voltak, és nem 
hagyták el egymást. Mi is ilyen barátok 
kellene legyünk egymással, mint Ruth 
meg Naómi volt.

Így olvassuk a Bibliában: De Ruth 
azt felelte: "Ne unszolj engem, hogy 
elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert 
ahova te mégy, oda megyek, ahol te 
megszállsz, ott szállok meg. Néped az én 
népem, és Istened az én Istenem. Ahol te 
meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott 
temessenek el engem! Úgy bánjék velem 
az Úr most és ezután is, hogy csak a ha-
lál választ el engem tőled!"

Ez volt a beszámolóm a hétről és sze-
retném, hogy olyan legyen mindenkinek 
a barátsága, mint Ruth meg Naómi ba-
rátsága volt.

                        Szabó Zsuzsi (11 éves)   

Köszönjük a kedves testvérnőknek, akik 
Bákainé Olga vezetésével, fáradságos 
munkával segítették fizikai jóllétünket 
is!
Befejezésül itt van a mi csoportunk tá-

bori himnusza!
„We’ve got to trust God every day,
We’ve got to trust God and obey,
Like the hero’s in the Bible
God sent us to do great things
We must trust and obey and see
What good God brings…….”
Hálás vagyok Istennek, hogy eszköz-

ként használt a táborban engem is.
                    Katonáné, Kiss Lenke  

Az idén Isten megadta a lehetőséget a 
bizonyságtételre a hitemről, Márk 11:22 
alapján. „És Jézus felelvén mondta ne-
kik: Legyen hitetek Istenben!”
A hitről 1 Mózes 12: 2–3 alapján be-

szélgettünk, hogy hogyan is áldotta meg 
Isten a földet Ábrahámon keresztül. 
1Mózes 15:4–5, 17:4–8. Példának azt 
játszottuk, hogy párba álltunk, akadály-
pályát építettünk, amit minden forduló 
után megváltoztattunk. A párok egyiké-
nek a szemét bekötöttük, és a másiknak 
kellett a szoba végéből utasításokkal 
irányítani a társát, hogy az  kikerülve 
az akadályokat minél hamarabb célba 
jusson. A játék végén Jónás hangosan 
gondolkodva csak ennyit mondott:
„Is it really that simple? Is beleiving 

that easy? Now, I understand it!”
Sokat időztünk a barátságról szóló lec-

kénél. Az aranyszabály Máté 7:12 verse 
volt. Volt elég időnk gyakorolni a sza-
bályokat.

Amikor valami konfliktus adódott, ak-
kor azt gyakorlatiasan megbeszéltük, és 
alkalmaztuk az egymásért való imádko-
zást is! Igen jó volt látni, hogy csütörtö-
kön már milyen figyelmesek voltak egy-
mással szemben. Például, a hajfestésnél 
a fiúk szabadon engedték a lányok ízlé-
sét érvényesülni! 
Még sok hasonló kedves megtapaszta-

lásban volt részünk. Voltak ugyanakkor 
rosszkedvű reggeli tornák is, de voltak 
fantasztikusan jól sikerül fürdések is 
Balla Peti meg Dan Benji szakértő fel-
ügyelete alatt. 
Volt még lovaglás, fa faragás Pali bá-

csival. Játszottunk „Capture the flag” 
- et, dobáltunk vízzel töltött lufikat 
stb. És nem utolsó sorban igen finom 
ételekkel elégíthettük az éhségünket.  

Pillanatképek a táborozásról,  
valamint kettő a foglalkozások során  

készült rajzokból. 
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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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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 testvérekért,
kedden a romániában,  
szerdán az Észak-Amerikában és 

Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért,

csütörtökön a Délvidéken,
pénteken a Felvidéken, 
szombaton a kárpátalján élő magyar 

baptista testvérekért.

TÁVol És MÉGIs kÖzel
Halála után számtalan megemlékezés 

látott napvilágot;“ az Interneten szinte 
azonnal. Itt a "mindennapi.hu" oldalain 
megjelent visszaemlékezést közöljük,

"Ha két 20. századi evangéliumi ve-
zetőt lehetne csak megnevezni, ak-
kor Billy Graham mellett John Robert 
Walmsley Stottot említenék a legtöbben. 
Míg Graham evangelizált, Stott tanított, 
némi túlzással előbbi volt a szív, utóbbi 
az ész. Persze ez a kijelentés sem állja 
meg igazán a helyét, mert Stott is hitt 
az evangélizációban: amikor 1974-ben 
Graham összehívta Svájcban az első 
Lausanne-i világevangelizációs konfe-
renciát (a világ addigi legtöbb misszi-
onáriust mozgósító eseményét), az ott 
született szövetségről szóló dokumen-
tumot végül mégiscsak Stott fogalmazta 
meg. Azóta többnyire az abban foglal-
tak alapján határozzák meg, ki tekinthe-
tő evangéliumi hívőnek. 
Miatta nem lett szektás az evangéli-

umi mozgalom
Édesapja elismert orvos, ám agnosz-

tikus meggyőződésű ember volt, édes-
anyja evangélikus hitben járt, miközben 
anglikán gyülekezetet látogatott. Stott 
konfirmált ugyan, de élő hitre csak 17 
éves korában a Jelenések könyvéből 
ismert ige („íme, az ajtó előtt állok 
és zörgetek”) hatására jutott. Miután 
Cambridge-ben francia nyelvből és te-
ológiából is diplomát szerzett, angli-
kán lelkipásztorrá lett, 1945-től pedig 
szolgálni kezdett a londoni All Souls 
templomban. Nemzetközi hírnevet ele-
inte leginkább azzal szerzett, hogy az 
1960-as években amellett érvelt, marad-
janak az evangéliumi lelkületű hívek az 
anglikán egyház berkein belül. Később 
szervezetein, könyvein, előadásain ke-
resztül óriási hatást fejtett ki az egész 
nemzetközi evangéliumi mozgalomra. 
Életrajzírói és méltatói szerint Stott 

akadályozta meg, hogy a második vi-
lágháború után az evangéliumi mozga-
lom beszűkült, szektás, fundamentalista 
közösséggé váljon, helyette új lendületet 
és növekedést vett az újprotestáns moz-
galom. Abban is szerepe volt, hogy az 
evangéliumi hívek visszataláljanak a tár-
sadalmi igazságosság üzenetéhez. Híres 
mondása szerint „a társadalmi aktivitás 
nemcsak követi az evangélizációt, nem-
csak megelőzi azt, hanem partnerként 
kíséri is, a kettő, akárcsak az olló két 
szára, elválaszthatatlan egymástól”. 
Alázattal gondolkodott
Az amerikai Time magazin 2005-ben 

Nelson Mandela és Bill Gates mellett a 
világ egyik legbefolyásosabb embere-
ként említette őt. Meglehetősen ritka, 
hogy világi lap így nyilatkozzon olyan 
valakiről, aki kompromisszum nélkül 

John stott (1921-2011)
A keresztyén világot fájdalmasan 

érintette John Stott halálának híre (júli-
us 27). Korunk egyik világszerte ismert 
és elfogadott evangéliumi vezetője 90 
éves korában, családi és baráti körben, 
Händel Messiását hallgatva ment el 
Mesteréhez, akit hosszú életén keresztül 
hűségesen szolgált.

Könyvei magyarul is megjelentek. 
Legtöbbjüket a Harmat Kiadó adta ki.

Hogyan alakult ki ez a termékeny, jó 
kapcsolatotok John Stottal? - kérdezem 
Herjeczki Kornélt a kiadó igazgatóját.

Ebben személyes elköteleződés is van, 
a vasfüggöny mögül először 1980-ban 
utazhattam nyugatra, és abban a kivált-
ságban volt részem, hogy Oxfordban 
részt vehettem egy keresztény orvostan-
hallgatóknak szervezett konferencián, 
ahol John Stott volt a főelőadó. Témája 
az Integrated Christian Life volt. Na-
gyon nagy hatással volt ez rám, majd 
sok könyvét is elolvastam, és meghívtuk 
több alkalommal is Magyarországra, 
különböző konferenciákra, előadónak.

Hány könyvét adtátok ki? Nevezz 
meg néhányat a „legsikeresebb” köny-
vei közül!

11 könyvét adtunk ki, a Hinni Jézusban 
volt az első Harmat könyv, amit kiadtunk, 
igen nagy példányszámban. Személyesen 
nekem a Biblia Ma sorozatban az Efézusi 
levél és a Timótesuhoz írt második levél 
jelentett a legtöbbet, de talán a legbefo-
lyásosabb könyve magyar nyelven a Hi-
szek az igehirdetésben című.

Tudom, hogy személyes kapcsolatban 
is voltál vele. Hogyan hatott rád a sze-
mélyisége?

Tanulmányaim során a nagy tudású 
embereknél sokszor tapasztaltam egy-
fajta büszkeséget. Úgy gondoltam, hogy 
ez elkerülhetetlen. Miután megismertem 
John Stott-ot, és több időt tölthettem 
vele, döbbentem rá, hogy ez nem szük-
ségszerűen van így, és hogy a Krisztusi 
jellemhez mennyire hozzá tartozik az 
igazi alázat, aminek megléte a lexikális 
tudáson túlmutat, és őszinte tiszteletet 
ébreszt. Nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy ismerhettem ilyen embereket.

Köszönöm válaszaidat.     (szerk)

kiállt a személyes megtérés fontossága, 
a Szentírás tekintélye és Jézus bűnösö-
kért tett keresztáldozatának központi 
szerepe mellett. Stott viszont nem állt 
meg itt: alázattal hirdette a gondol-
kodás fontosságát is, és mereven el-
utasította az észellenes, szélsőséges 
hitfundamentalizmust. Mások úgy vél-
ték, ha lenne az evangéliumi hívőknek 
pápájuk, akkor az leginkább Stott lehe-
tett volna.
George Carey, korábbi canterburyi 

érsek szerint „John Stott hozzájárulá-
sa a kiegyensúlyozott evangéliumi hit-
hez minden bizonnyal példa nélküli a 
nemzedékünkben”. Carey szavai azért 
is jelenthetnek sokat, mert Stott angli-
kán lelkész volt. Anglikán szolgálóként 
megnősülhetett volna, ám ezzel a jogá-
val sosem élt, megmaradt cölibátusban. 
Mértékletességéről szólva Billy Graham 
úgy nyilatkozott Stottról, hogy bár több-
ször is lehetősége lett volna előrelépe-
getni a ranglétrán, nem lett sem püspök, 
sem érsek, mert így jobban tudott fő fel-
adatára, a vezetőképzésre koncentrál-
ni. Élete végéig egy szerény, kétszobás 
londoni lakásban élt. Félszáz könyvének 
jogdíját a szegényebb országok teológiai 
irodalmának bővítésére fordította.
A laikusok is megértették."
(A befejező szakaszt is érdemes elol-

vasni az Interneten.)
                    Sz. B. (mindennapi.hu)
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A TenGer (19)
Ezen a nyáron mehettem először éle-

temben nyaralni. Lementem, két test-
vérnővel Splitbe, az Adriára. Kora este 
szálltunk fel a direkt gyorsra Szabad-
kán, és másnap délelőtt érkeztünk meg 
a napsütötte városba.

Külön ajándék volt ez számomra az 
Úrtól. Olyan "ráadás" féle. A két Havár 
lány, Veronka és Margit is először lát-
hatták a "lapos" Vajdaság után a fensé-
ges sziklás hegyeket és a valóban kék 
tengert. Gyönyörű volt. Minden képze-
letünket felül múlta.

Megbeszéltem testvérnőimmel, Ve-
ronkával és Margittal, hogy nem aka-
dályozzuk, nem terheljük egymást. Ha 
valamelyikünk nem akar lemenni a 
strandra, akkor ne kényszerítsük. Ki-ki 
szabadon döntsön, hogy igazán pihenni 
tudjunk. Így is volt.

Gyomorsav túltengésben szenvedtem. 
A fürdés, de főként a puha meleg homok-
ban való alvás gyógyított. A végtelenség 
érzése olyan volt, mint Isten ölén lenni, 
gondtalanul és szabadon. A gyógyulás-
hoz hozzájárult, hogy már itthon elkezd-
tem a kezelést azzal, hogy reggel nem 
üres gyomorral mentem munkába, ha-
nem megittam egy bögrényi keserű, cu-
kortalan teát. Mama készítette el nekem. 
Ebédre pedig egy szelet lóhúst kaptam, 
amely "feldolgozta" a sav többletet. A 
tenger tehát ennek igen kellemes befeje-
zője volt.

A következő alakalom már a Baptis-
ta üdülőben volt, Zadárban (Zára), ahol, 
több mint száz hívő fiatal, egy kollégi-
umban laktunk. Délelőtt volt áhítat, Bib-
lia tanulmány, fürdés és ebéd. Délután 
szabad idő, és este ismét Ige és bizony-
ságtételek, sok énekkel.

Itt több magyarországi hívővel együtt 
velünk volt Dr. Király Ferenc tv. is, lá-
nyával. Vele nagy sétákat tettünk az ősi 
városban. A testvér, régész lévén, ke-
reste a baptisztériumokat, mert az első 
keresztények még gyakorolták a beme-
rítést. Örömünkre találtunk is egyet, 

igazolva a régész testvér állítását. Egy 
hangversenyen is voltunk, egy csodála-
tos akusztikájú rom-templomban. Sokat 
"lelkiztünk" a testvérrel. A soltvadkerti 
homokból indult el a nagyvilágba, és lett 
tanult, tudós ember. De soha nem feledte 
szülőföldjének, ha szabad így mondani, 
egyszerű, hívő hőseit.

Ezután a Baptista Szövetség Klem 
testvér ajánlatára megvette a Zadár 
melletti sziget csücskét, tábor számára. 
Csintának hívták a volt tulajdonost és ez 
lett a baptista nyaraló tábor neve is. Az 
ma is. Most a horváth testvérek – kiépít-
ve, megszépítve használják.

Felejthetetlen két-heteket töltöttünk 
itt. Gyerekek, fiatalok és felnőttek. Ba-
rátságok  szövődtek és szerelmek, és 
így bemerítések mellett még esküvőt is 
tartottak ott. Este mindég lementünk a 
partra. Leültünk és énekeltünk. A befe-
jező ének mindég a "Ha alkonyul a nap 
sugára" volt. A többszólamú éneket vitte 
a lágy tengeri szellő a messzi vizen át, 
fel a magas égbe, az Úr elé - mennybe 
emelve szíveinket. Olyan tisztának és 
könnyűnek éreztem magam olyankor.

Megemlítem még, hogy kétszer is vol-
tunk Márta húgommal Dubrovnikban 
(Raguza). Megint az ősi falak, az ódon 
házak. Fényesre kopott utcakövek. Kicsi 
lakások, melyek egyikében egy kis bap-
tista gyülekezet is volt és van. A világ 
minden tájáról felkeresték őket a hívők.

Itt találkoztunk Claudiával, egy 
betánista hívő református cselló művész-
szel, aki a dubrovniki filharmóniában 
játszott. Újvidéki volt és magyar. Na-
gyon megörült nekünk. Voltak kérdései 
a hitélettel kapcsolatban, és ezeket meg 
tudtuk vitatni. Az ő révén egy hangver-
senyre is eljutottunk a dozse palotában. 
Turista idényben nehéz volt jegyet kap-
ni, de megfizetni még inkább. Nagyon 
szép élmény volt. Sok neves művész lé-
pett itt fel.

Ezek csak szemelvények, mert sok-
szor volt részünk ilyen kegyelemben. 
Többször mama is velünk volt és igen 
élvezte a sós tengervíz jótékony hatását.

Dicsőítés, magasztalás
1. Erősségem az Úr és énekem, szaba-

dítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt 
dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. 

2. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasz-
taljuk együtt az ő nevét! 

3. Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; 
dicsőítsétek az ő dicséretét! 

4. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és 
magasztalom hálaadással.

5. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok 
az Ő nevét, hirdessétek a népek közt 
nagyságos dolgait ...

6. Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint 
ma én! 

7. A pogányok pedig ezeket hallván, ör-
vendezének, és magasztalják vala az Úrnak 
ígéjét. 

8. ... és félelem szálla mindnyájokra, és 
magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. 

9. Mert meg van írva: Élek én, mond az 
Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és 
minden nyelv Istent magasztalja. 

10. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicső-
ítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak Atyját. 

11. Dicsérjétek az Urat minden pogányok, 
és magasztaljátok őt minden népek. 

12. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek 
azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, 
amelyek az Istenéi. 

A megfejtéseket október 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.

"Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az 
égbolt vallja kezének művét. A nap to-
vább adja a szót a másik napnak, az éj 
jelenti a hírt az éjnek. Nem beszéd ez, 
nem szó, hang nem hallható, a hír mégis 
terjed, szerte a világon, a szózat elhang-
zik a föld határáig." zsolt 19,1-5.

                          Nagyajtai Eszter

posTMAsTer: Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager
evangéliumi hírnök
Gospel Messenger
12409 Devoe street
southgate, MI 48195

Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager,
12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, MI 48195 USA

POSTMASTER:

PERIODICAL
POSTAGE

PAID

(USPS 716-300)

2010. szeptember

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.

PERIODICAL
Postage
PAID

Ontario, CA
USPS 716-300


