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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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Az Úr érkezése
láz, a vendégfogadás – legjobb esetben 
is csak a betlehemi jászolra, pásztorok-
ra, csillagra és a kisgyermekre fordítja 
figyelmünket. A visszatérő Krisztusra, 
az Úr érkezésére már sokkal ritkábban 
és talán csak az imaházban gondolunk, 
az igehirdetéseket hallgatva. 

Malakiás próféta igéi – az idei advent-
ben onnan szólt a prédikáció gyülekeze-
teinkben – arról a nagy napról szólnak, 
amit az Újszövetség fényében mi Krisz-
tus visszajövetelének ismerünk. Jön már 
az Úr, de ki bírja majd ki eljövetele nap-
ját és ki állhat meg, amikor megjelenik? 
(Mal 3,1-2) Ki állhat meg a visszatérő 
Krisztus előtt? 

Malakiás természetesen még nem tud-
hatott arról, hogy az általa látott érkezés 
(az Úr napja) előtt egy másik csodála-
tos napon ugyanaz az Úr megváltóként 
érkezett közénk, a Názáreti Jézus sze-
mélyében. Ma nem vizsgálhatjuk a még 
beteljesülésre váró próféciákat anélkül, 
hogy ne vennénk figyelembe Jézus 
Krisztus kétezer évvel ezelőtti közénk 
érkezését, s az általa elvégzett váltság-
munkát. Ezért mielőtt azt kérdeznénk, 
hogy ki állhat meg a visszatérő Úr Jézus 
Krisztus  előtt, nézzük meg, hogy

 ki állhatott meg a Názáreti Jézus 
Krisztus előtt?

Az evangéliumokban leírt történe-
tek és az Úr Jézus feljegyzett tanításai 
alapján nem nehéz választ adni erre a 
kérdésre. A képmutatók, a farizeusok – 

illetve farizeusi lelkületűek, a mellvere-
getők, az önigazultak, önmaguk-körül- 
forgók, a másokat semmibevevők nem 
állhattak meg előtte. Megpróbálták, de 
a Názáreti Jézus nem állhatta őket. Az 
alázatosok, az elesettségük, erőtlensé-
gük tudatában lévők, a bűnösök viszont 
bátran jöhettek hozzá – őket elfogadta, 
sőt, hívta is. „Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek.” (Mt 11,28) A megnyug-
vást, a megoldást, bűneik bocsánatát 
élete árán szerezte meg nekik. 

Hasonlóan könnyű megfelelnünk arra 
a kérdésre is, hogy 
kik állhatnak meg majd a visszatérő 

úr, az Úr Jézus Krisztus előtt? 
Könnyű, mert Ő maga beszélt a visz-

szajövetelével kapcsolatosan pontosan 
erről is. Például Máté 7-ben ezt mond-
ja: „Sokan mondják majd nekem ama 
napon: Uram, Uram, nem a te neved-
ben prófétáltunk–e, nem a te nevedben 
űztünk-e ki ördögöket, és nem a te ne-
vedben tettünk-e sok csodát? És akkor 
kijelentem nekik: Sohasem ismertelek 
titeket, távozzatok tőlem, ti gonoszte-
vők!” (Mt 7,22-23) A mennyei látnok 
pedig már múlt időben fogalmazva 
mondja el, hogy vannak, sokan vannak, 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9
Reménység Fesztivál előkészületek
Adventi-karácsonyi írások
200 éve született Liszt Ferenc
Gyülekezeti hírek: Cleveland
Távol és mégis közel:  Beszámoló  
  a Felvidékról és a Délvidékről

folytatás a 3. oldalon

Nem csak a karácsony megérkezésére 
várunk adventben, hanem Krisztus visz-
szajövetelére is. Az ünnep, a vásárlási 

Itt állok jászolod felett
Itt állok jászolod felett, 
Ó, Jézusom, Királyom, 
Elhoztam minden kincsemet 
Ajándékul, Megváltóm. 
Vedd elmém, lelkem és szívem, 
Hadd adjam Néked mindenem
Hogy kedves légyek Néked! 
Nem éltem még e föld színén: 
Te értem megszülettél. 
Még Rólad mit sem tudtam én, 
Tulajdonoddá tettél; 
Még meg sem formált szent kezed, 
Már elválasztál engemet, 
Hogy társam légy e földön.
Mély síri éjben vártam én: 
Fölkelt a nap rám Véled. 
Terólad ömlik rám a fény, 
A béke, boldog élet, 
A lélek ékességei; 
Belőlük hitnek mennyei 
Szép tisztasága árad. 
Csak nézlek boldog szívvel én, 
S nem győzlek nézni Téged. 
Szóm és erőm mind oly szegény, 
Hogy elmondhassa Néked: 
Bár felfoghatna Tégedet 
Az emberszív és ismeret, 
Hogy megfejthesse titkod!
Megváltóm, egy kérésemet 
Nem vetheted meg nékem: 
Hogy szívem mélyén Tégedet 
Hordozzalak hűségben; 
Hogy bölcsőd, szállásod legyek, 
Jöjj, Jézus, tölts el engemet 
Magaddal, nagy örömmel!

                        P. Gerhardt
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Elment erről a földről, de nem ha-
gyott árván bennünket. Úgy jön visz-
sza, mint aki jelen is van. Azt hiszem, 
a várakozásunkról, készenlétünkről 
másként kellene gondolkodnunk.  
Úgy várakozzunk, hogy tudatában 
legyünk folyamatos jelenlétének!

Marton Zsolt (Áhítat, 2011)

Munkatársaim, a cikkírók és a lelki-
pásztorok nevében is áldott karácsonyi 
ünnepeket kívánok kedves olvasóink-
nak!

Mit kínálunk olvasásra az év utolsó 
számában?

Néhány aktuális adventi-karácsonyi 
írást – igehirdetés töredék, vers, ének-
szöveg, áhítat, elmélkedés. A karácso-
nyi repertoárhoz én is hozzájárulok egy 
verssel.

Betlehemben járt az elmúlt hetekben 
egyik lelkipásztorunk. Püsök testvér úti 
beszámolóját olvasva mi is (újra, vagy 
először) ott lehetünk az „alázat kapujá-
ban”.

Novák testvér kedvelt rovatában ezút-
tal a Fehér Ház lakójáról villant elénk 
egy képet, amiben talán az ünnepekkel 
kapcsolatos érzéketlenségünket, kapko-
dásunkat, az ügyet nem szolgáló maga-
tartásunkat is felismerhetjük. Persze, a 
választások közeledtével minden éle-
sebb vizsgálat alá kerül. És miért ne?

Liszt Ferenc zenéjét ki ne ismerné 
olvasóink közül? Az életéről viszont 
lehet, hogy nem túl sokat tudunk. Oláh 
Gábor karnagy testvér írása ebben is 
segít nekünk. Nagy zeneszerzőnk 200. 
születésnapját ünnepeltük az idén; ezt 
a kiváló írást olvasva sok értékes isme-
rettel gazdagodunk róla. Talán kedvünk 
támad újra hallgatni valamelyik CD-jét, 
vagy az Interneten rákattintunk néhány 
darabjára (pl. a YouTube-on).

Természetesen gyülekezeti beszámo-
lót is olvashatunk: clevelandi, pacséri 
és szentpéteri híreket.

Október 25-én, a Mabavisz értekezle-
ten találkoztam Texas E. Reardon-nal, 
a Billy Graham Társaság egyik igazga-
tójával, akit a Budapestre tervezett Re-
ménység Fesztiválról és azzal kapcso-
latos reménységéről kérdeztem. Ez az 
első hír lapunkban erről az alkalomról, 
de bizonyára nem az utolsó.

Végül egy érdekességre hívom fel ol-
vasóink figyelmét – amit én is így utó-
lag vettem észre. Lapunk vége felé 5 
testvérnő egészen személyes írását ol-
vashatjuk. Molnár és Faulkner néniét, 
Mátrai és Tóth testvérnőét, valamint az 
élete eseményein keresztül tanító Nagy-

ajtai Eszter zenetanárét. Lelki hasz-
not ígérő bizonyságtevésüket örömmel 
ajánlom lapunk hűséges olvasóinak a  
figyelmébe.

MAGNIFICAT
magasztald én lelkem az Urat
áldd
dicsérd
mert nem rejtette el magát
homályhoz szokott szemünket  
     megnyitotta
az Örökkévaló:
szavával mindent Ő teremtett
Ő
a Mindenható hajolt le hozzánk 
emberekhez
magasztald én lelkem az Urat

Isten közelít hozzánk
ó boldog Mária
ó boldog Ember
boldog emberiség
hogy viseled majd el
hogyan bírod ki
hogy érted majd meg
(hogyan is érthetnéd meg?)
ó szegény Mária:
 A MINDENHATÓ GYERMEKED 
     LESZ
hogy atyánk
édes Atyánk legyen
magasztald én lelkem az Urat

csodálatos karácsony:
ó áldott asszony
ó boldog Újszülött
éneklő angyalok
ujjongó Isten
örülj hát ember!
magasztald én lelkem az Urat
áldd
dicsérd

Herjeczki Géza  (1980)
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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. december 3. oldal

AZ ÚR ÉRKEZÉSE 
folytatás az 1. oldalról

Jézus születése (Lk 2,1-20)
A fogadónál nem volt már hely. Talán 

Betlehemben többen is meghallották, 
hogy az éjjel született egy gyerek ott, a 
jászoloknál, de könnyen átsiklottak az 
eseményen, mondván, hogy "hát igen, 
ez az élet sora, születnek gyerekek, még 
utazás közben is". Lehet, hogy másnap 
néhány kíváncsi kisgyerek közelebb 
ment megnézni a kis újszülöttet, és ha a 
jászolnál voltak állatok, akkor azok gaz-
dái, amikor az állatokhoz mentek, ész-
revették, hogy egy kisfiúcska született, 
s talán néhány jó szót mondtak a szü-
leinek. Nagyon kevés volt azok száma, 
akik tudták, hogy ez a gyermek valójá-
ban király, sőt a világ Üdvözítője. 

Ma is egyesek csak a kisgyermeket 
látják, és ilyenkor egy kicsit közelebb-
ről megnézik, hogy milyen aranyos, de 
hiányzik a vele való személyes kapcso-

a testi életünket sem tudjuk megvásá-
rolni, mennyivel kevésbé a lelkit. Ezen 
keresztül is tanítani akar Isten minket. 
Nagy sándor úgy rendelkezett, hogy a 
testét olyan koporsóba tegyék, amiből a 
kezei kilógnak, hogy lássák az emberek, 
hogy még ő is üres kézzel megy el erről 
a világról. Mi sem vihetünk át semmit 
az örökkévalóságba, sőt meg kell áll-
nunk Isten előtt, hogy ő döntsön a sor-
sunk felől. Most még választhatunk, 
hogy kivel akarunk együtt lenni az 
örökkévalóságban. Isten elkészít egy új 
eget és földet. Nem ezt javítgatja, hanem 
természetében teljesen mást alkot, aho-
va minket is meghív, mert ő azt akarja, 
hogy ahol ő van, ott legyünk mi is. Hát 
ez megér mindent, ugye? Imádkozzunk, 
hogy ne a veszteség, hanem a nyereség 
oldaláról lássuk az eseményeket!  
             Marton Zsolt (Áhítat, 2011)

akik megállhattak a visszatérő Úr előtt, 
és ők azok, akik megmosták ruhájukat a 
Bárány vérében (Jel 7,14).

Az Úr megérkezett – 2000 éve, és 
megérkezik majd még egyszer is. Ér-
kezése nem kérdéses, legföljebb az idő-
pontot nem tudjuk. Az sem kérdéses, 
hogy ki állhat meg előtte – hiszen, mint 
az előzőekben láttuk, az igében világos 
választ találunk erre is.

Az elméleti kérdés azonban akkor 
válik izgalmassá, amikor arra gondo-
lunk, hogy mi is, én is elé állok – vagy 
a visszajövetelekor, vagy amikor maga 
elé szólít. Nem csupán elméleti kérdés 
tehát, hanem sorsdöntő és személyes 
kérdés, hogy ki állhat meg előtte?  

Azért született, azért jött közénk 
egykor Betlehemben, azért áldozta föl 
önmagát, életét, hogy megállhassunk, 
hogy élhessünk előtte. 

Az Úr első érkezésének, az Üdvözítő 
Jézus Krisztus születésének, élete árán 
betöltött szolgálatának köszönhetően 
sokan lesznek olyanok, akik (az advent 
végén) megállhatnak majd a visszaté-
rő Krisztus előtt és élhetnek majd vele 
örökké. Mindazok, akik hittel elfogad-
ták, életükbe fogadták Jézus Krisztust, 
s alázattal követik Őt. Ezek között vagy 
te is, kedves olvasó? 

Krisztus eljött, itt van és visszajön, 
hamarosan megérkezik. 

                             Herjeczki Géza  

A Szeretet Himnusza  
- karácsonyi változata

Ha a házamat fenyőágakkal, gyer-
tyákkal, égőkkel és csilingelő haran-
gocskákkal díszítem fel, de családom 
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok 
egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, kará-
csonyi süteményeket sütök kilószámra, 
ízletes ételeket főzök és az evéshez 
csodálatosan megterített asztalt ké-
szítek elő, de családom számára nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, 
mint szakácsnő.

Ha az ingyen konyhán segédkezem, 
az öregek otthonában karácsonyi éne-
keket énekelek és minden vagyonomat 
segélyként elajándékozom, de az embe-
rek felé nincs bennem szeretet, mindez 
semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyal-
kákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem 
fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a 
templomi kórusban énekelek, de 

Jézus Krisztus nincs a szívemben, 
akkor nem értettem meg miről is szól a 
karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy 
megölelje gyermekét.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést és 
megcsókolja házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke 
ellenére is. 

A szeretet nem irigyel másokat házu-
kért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és hozzáillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 
hogy menjenek már az útból, hanem 
hálás érte, hogy vannak és útban tud-
nak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, 
akiktől kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent 
hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a 

gyöngysorok elvesznek, a számítógé-
pek elavulnak, de a szeretet ajándéka 
megmarad.
                              (Ismeretlen szerző)

Az egek recsegve-ropogva 
elmúlnak

"De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, 
mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropog-
va elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a 
föld és a rajta levő alkotások is megégnek.  
11 Mivel pedig mindezek így felbomlanak, mi-
lyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, 
12 akik várjátok és siettetitek az Isten napjá-
nak eljövetelét, amikor majd az egek lángolva 
felbomlanak, és az elemek égve megolvad-
nak!" (2Péter 3,10-12)

Amit ma látunk magunk körül, fel-
bomlik. Nem az örökkévalóságnak lett 
teremtve. Hiába bástyázzuk körül ma-
gunkat dolgainkkal. Nem lesz meg a há-
zunk, autónk, pénzünk, semmink. Egy-
szer egy nagyon beteg ember azt mondta 
a főorvosnak, hogy gyógyítsa meg, a 
pénz nem számít. A főorvos azt vála-
szolta, hogy tényleg nem számít a pénz, 
mert néhány hónapja van csupán. Még 

lat. Egyesek kíváncsiságból közelebb 
lépnek - "lássuk csak, mit hirdetnek eb-
ben a közösségben, milyenek ott az em-
berek?", de itt is hiányzik a személyes 
kapcsolat az Úrral. Mások a gyermekről 
sem tudnak. Már csak annyit tudnak, 
hogy a karácsony a szeretet ünnepe, a 
család ünnepe vagy az ajándékozás ün-
nepe, ami igaz, csak kellene tudni, hogy 
miért az. Mi tudjuk-e? 
         Giorgiov Adrian (Áhítat 2011)

Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép tüzes nappalon,
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De Őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
                                  Ady Endre
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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. december 

Nem csupán mostani lakóit szükséges 
ebből a szempontból is figyelni, de mivel 
a fehér Ház tempós intézkedései mögött 
rejlő moralitás (pontosabban, annak 
hiánya) szembeötlővé vált az utóbbi 
hetekben, vessünk egy pillantást az or-
szág első emberének ablakán kiszűrődő 
fényre! Az idén két héttel előbbre rántott 
Hanuka-ünneplés magáért beszél. A téli 
vakációjára siető politikus egy-két szó-
ból elintézte a nyolcnapos „fény ünne-
pének” a jelentőségét. Mit számít neki 
az emlékezést vigyázó nép történelme 
és vallásossága? Elsüt néhány poént, 
a hanukiának mind a kilenc gyertyáját 
meggyújtja, jót kíván mindenkinek, aki 
a Máoz cur-t üzenetét még mindig ko-
molyan veszi („Szabadításom sziklavá-
ra, hozzád illik a dicséret…”), és irány 
Hawaii... 

Amikor a szíriai csapatai védelmé-
ben megbúvó Antiochus helytartó arra 
vetemedett, hogy megszentségteleníti a 
Jeruzsálemi templomot, a Makkabeusok 
hadsereget szerveztek, és felszabadítot-
ták népüket az idegen elnyomás alól. Bár 
a kifosztott Templomban csak egy nap-
ra elegendő olajat találtak, a „szövetség 
fénye” mégis nyolc napig égett. Erről a 
történelmi eseményről szól a Hanuka.

Ki gondolta volna, hogy 2011 végén a 
Makkabeusok példája ilyen aktuális lesz 
újból, és éppen itt? Az első telepesek, 
majd az Amerikai Egyesült Államok 
honatyái a „hegyen épült város” bibli-
kus allegóriájával fejezték ki az épülő 
ország célját és helyét a világban. „Ti 
vagytok a világ világossága. Nem rejt-
hető el a hegyen épült város. A lámpást 
sem azért gyújtják meg, hogy a véka 
alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, 
és akkor világít mindenkinek a házban” 
– olvassuk a Hegyi beszédben (Mt 5,14-
15).  Mielőtt jogosan megrettennének 
olvasóim a gondolatától is annak, hogy 
Isten országlását egy nép, vagy ország 
történelmi küldetésével azonosították 
volna éppen azok, akik „Bibliával a 
kézben” menekültek, álmodoztak, majd 
írták első törvényeinket, nyugodjunk 
meg: ők annál jobban ismerték a Szent-
írást és magukat is. 

Tudták, leírták, ránk hagyták, hogy ez 
nem lesz könnyű feladat. Erkölcsös tár-
sadalom akkor épül – tanították – ami-
kor a jó erkölcs az elitet éppen úgy jel-
lemzi, mint a polgárságot. A választott 
vezetők nem messiások, hanem a köz-
akarat végrehajtói. Erénynek tartották 
a kiszámíthatóságot, és ezért az ügyek 

higgadt végiggondolására ösztönöztek. 
fontosabbnak tartották a társadalom 
nyugalmát, akár lassú változását is a 
kapkodva hozott zavaros intézkedések-
nél. 

Az elnök úrnak nincsen ideje az ün-
nep első napját bevárni, azután estén-
ként gyertyát gyújtani, míg csak mind 
a kilenc nem ég. Ilyent nem is várnánk 
tőle, hiszen másvallású. A Fehér Ház 
ablakába sebtében kirakott gyertyatartó 
azonban nem csak róla beszél. Ott a ne-
vünkben kapkodnak. Siet valahova – de 
már nem kérdi tőlünk, hogy mennénk-e 
mi is vele? Tüzeket gyújt, és mi piron-
kodunk, sőt égünk. 

Mostantól, például, a külképviseleti 
szervek missziója lesz a homoszexu-
ális életformát folytatók jogainak vé-
delme is. „The Obama administration 
announced on Tuesday that the United 
States would use all the tools of Ame-
rican diplomacy, including the potent 
enticement of foreign aid, to promote 
gay rights around the world” (The New 
York Times; 2011. dec. 6). Amikor olyan 
szoros az ideje valakinek, hogy még az 
ünnepnapokat is át kell írnia, amikor a 
Képviselőházzal sincs módja egyeztet-
ni, hanem elnöki rendelettel avatkozik 
bele más népek, vallások és kultúrák 
ügyeibe is, amikor hetekig kell várni 
arra, hogy egy halálraítélt lelkipászto-
rért felemelje a szavát, ha mindezek el-
lenére mégis tesz valamit, akkor magá-
ról vall. Hogyan magyarázhatjuk meg a 
világnak, hogy csak magáról vall?     

                         Novák József

Milyen családból származott Liszt? 
Legrégebbi férfiőse, akit ismerünk, déd-
apja, Liszt Sebestyén. A Moson megyei 
Rajkán halt meg 1793-ban, kilencven 
éves korában. Sebestyén első felesége 
Roth Mária Anna volt (1713-86). Három 
gyermekük közül a legidősebb, Liszt 
György Ádám Liszt Ferenc nagyapja. A 
nagyapa igen muzikális volt, zongorá-
zott, hegedült, orgonált, sőt a zeneszer-
zés terén is rendelkezett némi ismerettel. 
Három gyermeke – Ádám, Barbara és 
Eduárd – örökölt tőle zenei tehetséget, 
mely azután továbbszállt három unoká-
jára (köztük Liszt Ferencre) is. 

Liszt Ádám 1776. december 16-án 
született egy Moson megyei falucská-
ban, a Pozsony melletti Nemesvölgyben 
(Edelsthal). Fő szenvedélye gyermek-
korában a zene volt, mely iránt termé-
szetes fogékonyságot mutatott. Többféle 
hangszeren tanult meg játszani, többek 
között zongorázni és gordonkázni. Va-
lamikor 1790 előtt Kismartonban Haydn 
vezényletével az Esterházyak nyári ze-
nekarában csellózott.

Liszt Ádám 1811. január 11-én vette 
feleségül Lager Annát, ferenc édesany-
ját. 

Ez volt tehát nagyon röviden Liszt 
családi háttere. Ősei három nemzedé-
ken át magyar földön éltek és dolgoztak. 
szerették az országot, népével egynek 
érezték magukat, magukba szívták kul-
túráját. Pontosan úgy éltek, szaporodtak 
és távoztak, mint ezernyi más paraszt-
család. S ha bármelyiküket megkérdez-
ték volna, hogy milyen „nemzetiségű”, 
azt válaszolta volna: „magyar”.

Való igaz, hogy Liszt ferenc még csak 
nem is beszélt magyarul. Fejlődésének 
legfontosabb éveit franciaországban 
töltötte és francia nyelven beszélt leg-
szívesebben. Azután, férfikora és híre 
virágjában, Németországba költözött 
– melynek nyelvét sosem beszélte töké-
letesen. Életének utolsó húsz éve pedig 
örökös vándorlás volt Itália, Magyaror-
szág és Németország között, Ausztriá-
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A 2011–es esztendőben számos he-
lyen az egész világon és sokféle módon 
emlékeztek Liszt Ferencre. A kedves 
olvasó engedje meg, hogy én most oly 
módon tegyem ezt, amely kissé eltér a 
megszokottól és olyan epizódokra tere-
li figyelmünket, amelyek nem annyira 
közismertek. 

Liszt Ferenc elődeiről írnék pár mon-
datot, majd a gyermekkorától kezdődő 
és a fiatal világhírű művész kialakulásá-
ig tartó korszakáról. Reményem szerint 
ez az emlékezés közelebb hozza hoz-
zánk a nagyszerű muzsikust és felkelti 
érdeklődésünket mind a zeneszerzői, 
mind az előadóművészi tevékenysége 
iránt.

Liszt Ferenc 1811. október 22-én szü-
letett Doborjánban és 1886. július 31-én 
hunyt el Bayreuthban.

Liszt Ferenc legismertebb,  
öregkori képe
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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. december 5. oldal

ban tett gyakori látogatásokkal és né-
hány franciaországi utazással tarkítva.

Liszt magyar volt gondolataiban, 
szavaiban és tetteiben egyaránt. Egész 
életén keresztül gyakran ismételte, hogy 
magyar, egyetlen egyszer sem állította, 
hogy francia vagy német lenne. Ma-
gyarországot mindig úgy említette: „ha-
zám”; és végtelen örömmel írta le: „ A 
nemzeti büszkeség része vagyok”. Min-
dig állást foglalt a magyar érdekek mel-
lett. számos jótékony célú hangversenyt 
adott a haza népe számára; ezeken a 
koncerteken nem egyszer nemzeti vise-
letben jelent meg. Jelentősen hozzájárult 
a nagynevű budapesti Zeneakadémia 
megalapításához, amely máig is az ő ne-
vét viseli. Nemzetiségét mindig büszkén 
viselte. 1848-ban szerette volna megvá-
sárolni azt a szerény doborjáni portát, 
ahol született. Mindez nemigen hason-
lít olyan emberre, akinek nincs hazája, 
még kevésbé olyanra, aki szégyellné 
származását. Az, hogy Liszt Ferenc nem 
beszélt magyarul, nem lényeges, bár ő 
mindig sajnálta. Igen sok magyar volt 
a 19. században, aki sosem tanulta meg 
saját hazája nyelvét. Az osztrák biroda-
lomhoz tartoztak s nemzetükön a német 
nyelv uralkodott, különösen a nyugati 
országrészekben, ahol Liszt született. A 
vezető magyar személyiségek közül so-
kan, például az Esterházy hercegek egy-
általán nem tudtak magyarul. Széchenyi 
is, aki oly fáradhatatlanul küzdött a ma-
gyar egység jelképének, a Pest – Budát 
összekötő Lánchídnak megépítéséért, 
csak idősebb korában tanult meg jól ma-
gyarul.

Liszt élete alkonyán a következőket 
írta: „Bizonnyal megengedik nekem, 
hogy a magyar nyelvnek sajnálatos nem 
tudásától eltekintve, én születésemtől 
síromig szívemben és gondolataimban 
magyar maradjak.”

Liszt Ádám és ifjú neje, Anna, eskü-
vőjük után Doborjánban rendezkedtek 
be, ahol Ádám – az édesapa – 1809 óta 
az Esterházy-birtok birkanyájainak fe-
lügyelője volt. Lóháton járta be a szét-
szórt juhaklok közötti utakat.

A családi otthon alacsony, egyszintes, 
fehérre meszelt téglaépület volt, magas 
kéményekkel, elöl udvarral, a ház mö-
gött kis gyümölcsössel. A Liszt-ház ma 
is áll Doborjánban.

1811 februárjában, három-négy héttel 
házasságkötésük után Anna áldott álla-
potba került. Nem sokkal ezután figyel-
ték meg először a Nagy Üstököst. Aho-
gyan Anna terhességének hetei múltak, 
a mennybolt egyre csodálatosabb lát-
ványt nyújtott. Az efféle csodás jelensé-
geket emberemlékezet óta nagy dolgok-
ra hivatott ember jöttének előjeleként 

Egy napon apja Ries zongoraversenyét 
játszotta, s a muzsika elragadtatta a kis 
Lisztet. Aznap este egyszer csak magá-
tól elénekelte emlékezetből a mű egyik 
témáját. Apja olyan kivételesnek tartotta 
ezt a dolgot, hogy megismételtette vele. 
A gyermek újra elénekelte az előbbi dal-
lamot, amit az apa így rögzített napló-
jában: „Nem tudta, mit énekel. Ez volt 
zsenijének első jele.”

Apja szerint a gyermek Liszt szün-
telenül kérte szüleit, hogy zongorázni 
tanulhasson. Ádám vonakodott a kérés 
teljesítésétől, mert aggódott a fiú gyön-
ge egészsége miatt. Mivel egyszer már 
csaknem elveszítették gyermeküket, a 
szülők eltökélték, hogy mindennemű fi-
zikai megterheléstől megkímélik a fiút. 
Végül Liszt Ádám vállalta, hogy rend-
szeres zongoraleckéket ad neki. Nyilván-
valóvá vált, hogy a gyermek egyedülálló 
adottságokkal rendelkezik, s elképesztő 
gyorsasággal haladt a tanulásban.

E korai években a gyermek fejlődését 
befolyásoló tényezők közül kettő külön 
említést érdemel.

Az első az egyház. 
Liszt sosem veszítette el hitét, me-

lyet a doborjáni és a frauendorfi kicsiny 
templomban mondott imáival szerzett 
gyermekkorában. Kezdettől fogva mé-
lyen vallásos, misztikus hajlamú gyer-
mek volt. Számára „semmi sem volt oly 
magától értetődő, mint a menny, semmi 
oly igaz, mint Isten könyörülete.” Liszt 
ötvenhárom éves korában fölvette az al-
sóbb papi rendeket.

A második hatás szintén delejes erejű 
volt. Liszt legszínesebb gyermekkori él-
ményeinek egyike a sötétbőrű vándorci-
gányok látványa volt, akik csoportokban 
vonultak keresztül-kasul a magyar vidé-
keken; e különös emberek szokásairól, 
nyelvéről és zenéjéről később eleven, 
színes, részletes leírást ad A cigányok-
ról és a cigányzenéről Magyarországon 
című könyvében. Gyakran táboroztak 
cigányok Doborján környékén. Liszt le-
írja, ahogyan ekhós szekereikből nagy 
kört formáltak s ezen belül verték fel 
sátraikat. Az éj leszálltával sátortáboruk 
közepén hatalmas tüzet raktak, amely 
körül énekeseik és táncosaik mutatták 
be teljességgel rögtönzött művészetüket.

Ez a kétféle befolyás Liszt egyénisé-
gére életre szóló hatást gyakorolt. Liszt 
egész életében hű maradt gyökereihez, 
az országhoz, mely szülte őt, a kultúrá-
hoz amely táplálta.

Liszt Ádám először 1820 októberé-
ben, a közeli Sopron régi Kaszinójában 
mutatta be fiát a közönségnek. A fiatal-
embernek elsöprő sikere volt. Ezen fel-
bátorodva Liszt Ádám bejelentette, hogy 

magyarázták – így történt ezúttal is. A 
Doborján környékén táborozó cigányok 
nagy ember születését jósolták. A lé-
nyeg nem is az, hogy igazuk volt-e vagy 
sem, hanem az, hogy Liszt Anna hallot-
ta s később elmondta fiának a jóslatot, 
akiben mélyen gyökeret vert és egész 
életén keresztül megmaradt a küldetés, 
a kiválasztottság érzése. Liszt Anna so-
sem kételkedett benne, hogy gyermeke 
„kiválasztott ember”.  A gyermek 1811. 
október 22-én, keddi napon megszüle-
tett, Doborjánban. Liszt Anna sosem 
fogant többé; Liszt Ferenc az egyetlen 
gyermeke maradt.

Liszt gyönge és beteges gyermek volt. 
A Fertő-tó környéki lápos-mocsaras vi-
dék százféle fertőzés veszélyét rejteget-
te, s a csecsemőhalálozási arány magas 
volt. Liszt Ádám védő-oltást adatott a 
fiának, ami akkoriban igen haladó szel-
lemű gondolkodásra vallot. Röviddel a 
gyermek harmadik születésnapja előtt 
olyan beteg lett a kis ferenc, hogy ál-
lapota válságosra fordult, szülei már 
halottnak vélték s a falubeli asztalos-
nál megrendelték számára a koporsót. 
Azonban a fiú felépült, de egész életében 
hajlamos volt váratlan lázrohamokra és 
hirtelen rosszullétekre. Írni és olvasni 
a falubeli iskolamester, Johann Rohrer 
tanította.

Liszt Ádám gyakran rendezett ottho-
nában afféle házimuzsikálást, amelyen 
rajta kívül a szomszédos községekből 
átrándult barátai vettek részt. Ő maga 
műkedvelő csellista és zongorista volt, 
hegedűn is játszott és igen jó basszus 
hanggal rendelkezett. Alkalmanként 
egy-egy előkelőbb kismartoni látoga-
tó is megtisztelte az összejöveteleket 
s emelte az esemény szakmai színvo-
nalát. Liszt Ádám az összes zenekari 
muzsikust ismerte a 30 mérföldre fekvő 
Kismartonban; Hummel ottani utóda, 
Fuchs karmester gyakori vendég volt 
Doborjánban. Mint látjuk, a kis Lisztet 
legifjabb éveitől kezdve muzsika vette 
körül.

A fiúban hatéves kora tájékán mu-
tatkozott meg először a zenei géniusz. 

Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban.
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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. december 

Erre az útra Juszufot kaptuk idegen-
vezetőnek, mivel az Izráeli idegenve-
zetőnknek, Ezrának nem volt ajánlatos 
velünk jönni, ugyanis Betlehem az úgy-
nevezett Nyugati Part (West Bank) te-
rületén helyezkedik el, ami a Palesztin 
Fennhatóság kormányzása alatt áll. 

Miután átkeltünk a 8 méter magas 
elválasztó fal checkpoint-ján, meglepe-
téssel szemléltem, hogy nem egy nyo-
mortelepet találtunk itt, ahogy a nyugati 
újságok Izráel-ellenes cikkeiben olvasni 
lehet, hanem az ország többi területéhez 
hasonlóan új épületek és virágzó családi 
üzletek árulkodtak a gyors fejlődés va-
lóságáról. 

A mikrobusz letett minket a Jászol ut-
cánál, ahonnan gyalog mentünk tovább 
utunk céljáig, a Születés Bazilikáig. Ez 
a templom egyike a legrégibb folyama-
tosan működő templomoknak a világon. 
Eredetileg Szent Hellén, első Konstantin 
császár anyja építtette 333-ban. Ez az 
első épület tűz áldozata lett 529-ben, a 
samáriai forradalom alatt, majd újjáé-
píttetett első Jusztiniánusz császár által 
565-ben. A hagyomány szerint, amikor 
614-ben a perzsák betörtek Izráel terü-
letére és lerombolták a legtöbb templo-
mot, ezt a Bazilikát épségben hagyták, 

BETLEHEM CSILLAGA
Miután 12 óra repülés után végre 

megérkeztünk, úgy éreztem hazaértem. 
A kék-fehér útjelző táblák gyermekko-
rom óta jól ismert városok felé mutatták 
az irányt: Jeruzsálem, Beerseba, Jaffa, 
Betlehem… Szívem hevesen, de ugyan-
akkor mély békességgel dobogott. Vég-
re én is eljöhettem Izráelbe! 

Mivel Szegedi Ervin testérrel egy 
nappal a csoportunk előtt érkeztünk – 
aminek része volt még gyülekezetünk 
két tagja, Balla Sándor testvér és fele-
sége Mária – lehetőség adódott egy kis 
városnézésre Tel Aviv-ban. Sétánk köz-
ben a Földközi tenger partjához értünk, 
ahol váratlanul zuhogni kezdett az eső. 
Bár eléggé eláztunk, nem bántuk, hisz a 
helybeliek elmondása szerint, Izráelben 
minden csepp aranyat ér. Ki ne élvezné 
tehát a sétát “aranyesőben”. 

Másnap, miután megérkezett a cso-
port minden tagja, elindultunk 9 napos 
zarándokutunkra, amelyben úgymond 
bejártuk az országot “Dántól fogva 
Beersabáig”. Minden lépés, minden 
hely, rendkívüli élménnyel, emlékekkel 
gazdagított, amelyekről sokat lehetne 
írni, elmélkedni. Karácsony közeledté-
vel azonban, hadd szűkítsem le beszá-
molómat kizárólagosan a betlehemi lá-
togatásunkra. 

a fiú Pozsonyban fog önálló koncertet 
adni. Mivel a koncerten nagyrészt ma-
gyar főnemesek vettek részt, a hatalmas 
siker után a nemesek egy csoportja egy 
olyan alapítvány létrehozását határozta 
el, amely Liszt külföldi taníttatását fi-
nanszírozta.

A Liszt család 1822 tavaszán költö-
zött Bécsbe, ahol Liszt Ádám késede-
lem nélkül felkereste – a már korábban 
megismert – Czernyt, s a fiút azonnal az 
ő gondjaira bízták. A zeneelmélet tanu-
lását pedig Salierinél – a kor egyik leg-
kiválóbb operaszerzőjénél –  kezdte el.

Lisztnek adott zeneóráiról a leg-
jobb beszámolók magától Czernytől 
származnak. Véleménye szerint Liszt 
„természetes” pianista volt, aki játéká-
ban mindig az érzéseit követte. Czerny 
mindjárt látta, hogy az eddig csúnyán 
elhanyagolt technika szabályozásra és 
megszilárdításra vár. Mindig gyors ta-
nulást követelt Liszttől, aki ily módon 
– kényszerűségből – nagy gyakorlatot 
szerzett a lapról játszásban. A bécsi ze-
nemű kereskedésekben Liszt hamarosan 
arról lett híres, hogy bármit eljátszik, 
amit elébe tesznek. Lehet, hogy Czerny 
kemény tanítómester volt, de a fiúnak 
éppen erre volt szüksége. Liszt tőle ta-
nult meg önállóan gondolkodni a zon-
gorázásról. Később hálával emlékezik 
vissza ezekre a munkás hónapokra és 
elismeri, hogy Czernynek teljesen igaza 
volt. Ezt jelképezi a Transzcendes etű-
dök Czernynek, öreg mesterének szóló 
dedikációja.

salieri már túl volt a hetvenen, ami-
kor Liszt a tanítványa lett. Kiváló tanár 
volt, s még mindig királyi karmester, így 
nevének súlya és tekintélye volt – Liszt 
Ádám éppen eme tulajdonságai alapján 
választotta fia mentorául. Salieri igen 
szívélyesen bánt a fiatal fiúval. Akárcsak 
Czerny, ő is ingyen tanította, ami jelle-
mének egy ritkán emlegetett vonására 
világít rá.

Dióhéjban így alakult Liszt Ferenc 
életének első szakasza, és most már el-
engedhetjük a kezét, hogy elindulhasson 
gazdag előadóművészi és zeneszerzői 
útján.

Befejezésül szeretnék néhány monda-
tot írni Liszt ferenc kifejezetten az egy-
házi zene területén végzett munkájáról.

Liszt Ferenc különösen késői műve-
iben tudatosan törekedett az egyházi 
zene megreformálására, a külsőségektől 
mentes, tiszta, a gregorián zenén alapuló 
„musica sacra” megteremtésére.

Orgonaműveiben korálldallamokat is 
feldolgoz: a Weinen Klagen című művé-
ben a Hh. 196. énekünket, a Korál című 
művében pedig a Hh. 5. számú énekünket.

Hatalmas oratóriumai: Krisztus, Szent 
Erzsébet legendája, Esztergomi mise 
(ebben magyaros motívumokkal is ta-
lálkozhatunk), Via crucis (A kereszt 
útja) és a Requiem.

Meg kell említenünk a zongoramű-
veiben is előforduló vallásos témákat, 
így a Karácsony című sorozatának régi 
karácsonyi énekekre épülő tételeit,  köz-
tük a Háromkirályok indulója címűt (a 
Hh. 51. ének dallama), vagy az E – dúr 
legendát (Szent Ferenc a hullámokon). 

           Oláh Gábor

Az alázat kapuja és  
a csillaggal jelölt születési hely.



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. december 7. oldal

umban, ének szakon. Az új székelyudvar-
helyi baptista imaházban lett bemerítve. 
Jelenleg a “Friendship International”-nál 
szolgál teljes időben. A művészi szintű 
énekszolgálatokat a nagyszámú hallgató-
ság tapsvihara követte.

November végén, meghívásunkra a 
torontói gyülekezetből 37-en látogatták 
meg gyülekezetünket, élükön lelkipász-
torukkal, Püsök Dániel testvérrel és 
családjával.

Együtt tartottuk meg a hálaadó ün-
nepet, bár a kanadai naptárban jóval 
korábban van a hálaadó nap. A mélyen 

szántó igehirdetések 
mellett szavalatok és 
énekszámok gazdagítot-
ták az ünneplést. 

Lelkipásztorunk, Pin-
tér testvér megemlé-
kezett két évvel ezelőtt 
elhunyt Drescher Lajos 
testvérünkről, gyüleke-
zetünk hűséges tagjáról 
és pártfogójáról, aki szö-
vetségünk pénztárosa 
volt három évtizeden át.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt a munkaigényes szolgálatot mind-
végig nagy szorgalommal, hozzáértés-
sel, pontossággal és szeretettel végezte. 
Emléke, példája legyen áldott.

A vasárnap délelőtti istentiszteletet 
szeretetvendégség követte, amelyre sok 
régi magyar ismerős és angol gyüle-
kezetekbe szakadt testvérünk is eljött, 
amint ez lenni szokott.

Köszönjük torontói testvéreinknek, 
hogy eljöttek. sok örömet, áldást jelen-
tett számunkra.

Köszönjük továbbá a háttérben, a 
konyhán szorgoskodó testvéreink szol-
gálatát is, a finom ebédet.

                                   Marosi Béla

ŐSZI ESEMÉNyEK A 
CLEVELANDI GyÜLEKEZETBEN

Október 28-án, immár másodízben 
volt vendégünk a “New Song” ének-
csoport, a “Friendship International” 
nevű evangéliumi keresztény szervezet 
egyik ága. E szervezet központja Co-
lorado Spring-ben van.  A “Friendship 
International” ifjúsági táborhelyet lé-
tesített a jelenlegi magyar-román határ 
közelében, ahol mindkét nemzet fiataljai 
üdülés mellett evangéliumi tanításban is 
részesülnek.

A “New Song” énekcsoport két hóna-
pos amerikai körúton volt. Saját autóbu-
szuk sofőrje egy skóciai fiatalember, a 
csoport vezetője egy idősebb amerikai 
lelkipásztor volt. Az énekcsoport négy 
tagja Aradról való, román ajkúak. Ket-
ten pedig magyarok, zilahról és szé-
kelyudvarhelyről valók, baptisták.

Az amerikai pásztor beszédét a zilahi 
Pápai Johanna kitűnően tolmácsolta ma-
gyarra. A csoport szólistája és főszereplő-
je a székelyudvarhelyi Kelemen Júlia, őt 
már ismerjük múlt évről. Júlia diplomát 
szerzett a nagyváradi zenekonzervatóri-

mert meglátták a templom falára fest-
ve – perzsa  ruhákba öltözve – a három 
bölcs képét. Már a bazilika bejárata is 
érdekességet hordoz magában, ugyanis 
a templomba csak meghajolva lehet be-
lépni, mert az Ottomán birodalom ide-
je alatt befalazták a nagy bejáratot, és 
mindössze egy 1.2 méter magas nyílást 
hagytak meg, hogy e szent helyre senki 
ne léphessen büszkén be. Ma az “Alázat 
Kapujának” van elnevezve. A kis be-
járattal kontrasztban egy nagyon nagy 
templom belsejében találtuk magunkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobbra és balra két oszlopcsarnok áll, 
középen kisebb város központjának is 
megfelelő tér alkotja a templom belsejét, 
aminek a keleti oldalán van a sok lám-
pával és rengeteg gyertyával ékesített 
szentély, a születés barlangja fölé építve. 

A sorban állás itt is több órásnak ígér-
kezett, de Juszuf, arab lévén talált szá-
munkra egy “kiskaput”, így egy órányi 
várakozás után ránk került a sor. Ahogy 
lépegettem lefele a lépcsőn és beléptem 
arra a helyre, ahol Megváltóm testet 
öltött, leírhatatlan érzelmek árasztot-
ták el a szívemet. Úgy szerettem vol-
na csendben, egyedül ott maradni egy 
időre és elmélkedni az első Karácsony 
eseményein. De hát egyre többen jöttek, 
hogy leborulva megcsókolják az ezüst 
csillagot, és a középkori márvány oltárt, 
amelyek vitathatóan jelzik a születés és 
a jászol pontos helyét. Én nem társultam 
hozzájuk. Csak álltam, néztem, elmél-
kedtem és fényképeztem egy keveset. 
Jó volt ott lenni, de szívemben tudtam, 
hogy én nem egy megtapintható hegy-
hez, sűrű homályhoz, ezüstcsillaghoz és 
márványoltárhoz járultam (Zsid 12,18), 
hanem a Világ Világosságához, akinek 
születését csodaszerűen jelezte a fénye-
sen ragyogó  Betlehemi Csillag. 

Mielőtt visszamentünk volna Jeruzsá-
lembe, egy rövid időre még megálltunk 
a Pásztorok Mezején, ahol kétezer évvel 
ezelőtt, a nyájukat őrző pásztorok sötét 
éjszakáját beragyogta a mennyei fény és 
felhangzott a csodálatos angyali ének-
kar üzenete: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és e földön bé-
kesség és az emberekhez jó akarat”. 

Aznap este, a jeruzsálemi hotelszo-
bában, karácsonyi érzésekkel tértem 
pihenőre, hisz a pásztorokhoz hasonló-
an elmehettem a betlehemi jászolhoz és 
láthattam Betlehem csillagát!

                                Püsök Dániel

A New Song énekegyüttes.
Pásztorok Mezején

Püsök és Pintér testvér  
a clevelandi szószéken. 
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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. december 

HOPE!
Hope is a simple four letter word, but 

a word that carries so much meaning 
for people worldwide.  People every 
day live their lives with Hope for a 
better life, Hope for a better financial 
position, Hope for better health or Hope 
for just about anything you can think of. 
The churches of Hungary have joined 
together to offer the one real HOPE 
that will make a difference in anyone’s 
life.  The Hope and reality of a personal 
relationship with the Lord Jesus Christ.

The Reménység fesztivál (festival 
of Hope) has been properly named 
because of the Hope that is offered 
by recognizing we are all sinners, 
repenting of that sin and asking Jesus to 
be our Lord and Savior.  The unity of 
the Hungarian Churches in inviting the 
Billy Graham Evangelistic Association 
to help them with a country wide effort 
to bring the Good News of the Gospel to 
the people of Hungary is refreshing.  To 
see all denominations working together 
rather than competing with each other is 
a great blessing and an encouragement 
to everyone.

The festival Committee is chaired 
by Janos Papp of the Hungarian 
Baptist Union but includes as members 
of the committee the leaders of all 
denominations in Hungary.  Their 
vision to Invite Franklin Graham as the 
evangelist for a 3 day meeting June 1-3, 
2012 and to work together to see that 
the people of Hungary get a chance to 
hear this message of HOPE will show 
the people of Hungary that even though 
there are differences between the 
denominations they are united in their 
faith and belief in Jesus Christ as Lord.  

The Reménység fesztivál (festival 
of Hope) formally began working with 
the churches in June of 2011.  The 
Festival Committee has formed 20 sub-
committees to deal with all aspects of 
the Festival Preparation. Three of the 
major focuses of the preparation will 
be: the “Prayer Committee” which will 
recruit and organize a concentrated 
prayer effort in all churches for the 
Country, the People and the Festival; 
The “Bring A Friend” Committee 
that will be working with churches to 
encourage their members to pray for 
and invite their relatives, neighbors, 

co-workers and friends to come to the 
festival meetings and hear the message 
of Hope by Franklin Graham; and the 
“Counseling and Follow Up” Committee 
that will be organizing training in 
churches throughout Hungary to equip 
church members to share their faith 
and to strengthen their walk with the 
Lord. Each of the 20 committees has 
an important function and it will be the 
efforts of all of them that make this a 
wonderful opportunity for people to 
hear the Goods News of the Gospel.

It is an exciting time in Hungary as 
these preparations are growing and will 
be in full operation starting January 
1, 2012.  Papp László SportArena will 
be the venue for the meetings June 1-3, 
2012 but the impact of the meetings 
will last long past the actual June 2012 
meetings.  Our prayer is that Budapest 
will experience the great and wonderful 
blessing of Christians with a renewed 
commitment to their Lord, new believers 
becoming part of local churches and 
continuing to grow in their faith and 
people throughout Hungary seeing the 
Hope that is available by a personal 
relationship with Jesus.

Friday June 1, 2012 will be a Festival 
service for all age groups, Saturday 
June 2, 2012 will be a Youth Emphasis 

service designed for young people with 
musical groups well known to this age 
group and Sunday June 3, 2012 will be a 
family emphasis service.

Please join us in prayer that these 
efforts of the churches of Hungary will 
have a lasting impact on the nation, its 
leaders and especially its people.  The 
Hope that is offered through the Gospel 
of Jesus Christ is a lasting and true Hope 
that will not only meet the needs of 
those who accept His offer of a personal 
relationship but will give them a peace 
that passes all understanding.  

Reménység Fesztivál is truly the 
opportunity of a lasting peace and 
satisfying Hope.

Texas E. Reardon, Jr
BGEA Associate Festival Director

Reménység Fesztivál
Budapest, Hungary

Reménység Fesztivál, Budapest, Hungary

Johannes Kepler 
(born 440 years ago, December 27) 

An attack of smallpox when he was 
four-years-old left him with crippled 
hands and poor eyesight. Overcoming 
those handicaps, he studied Copernicus' 
works and at age 23 became a professor 
of astronomy. His name was Johannes 
Kepler, born DECEMBER 27, 1571. 
His laws of planetary motion, known as 
Kepler's Laws, helped Newton formulate 
the theory of gravity. 

In his work, "The Harmonies of the 
World," book five, Kepler stated:

"O, Almighty God, I am thinking 
Thy thoughts after Thee!...The book 
is written, to be read either now or by 
posterity, I care not which. It may be 
well to wait a century for a reader, as 
God has waited six thousand years for 
an observer." 

In comparing celestial orbits of the 
planets with polyphonic harmonies in 
music, Kepler wrote: 

"Holy Father, keep us safe in the 
concord of our love for one another, 
that we may be one just as Thou art with 
Thy Son, Our Lord, and with the Holy 
Ghost, and just as through the sweetest 
bonds of harmonies Thou hast made all 
Thy works one," Kepler continued: "and 
that from the bringing of Thy people 
into concord, the body of Thy Church 
may be built up in the Earth, as Thou 
didst erect the heavens themselves out of 
harmonies."  (Source: Interent)
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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. december 9. oldal

HONORARy AND 
MEMORIAL FUND

The purpose: supporting the 
missionary initiatives of our young 
people. Donations from this fund 
will be allocated by the Missionary 
and Benevolence Board at its 
mid-year meetings. The written 
applications addressed to the MBB 
should state the goals and the 
duration of the mission trip, and 
should include a letter of support 
from the pastor of the applicant. 

The initial deposit is the money 
donated in memory of Ernest J. 
Kish. Please consider to contribute 
to this fund. Send money to the 
Treasurer (see address on page 2).

It is with a thankful heart that I 
come to you by way of this letter aga-
in at Christmastime. Celebrating the 
birthday of Jesus brings us such joy. 
Isaiah 9:6 has always been one of my 
favorite Bible verses and reminds me 
of what Christmas is all about: "a child 
is born... a son is given." Not just any 
child, but God's, who was born to die. .

So many of you have written letters 
to me. It is always good to hear from 
everyone and to keep in touch with 
you. The Lord has been very good 
to me throughout this year. He is my 
counselor.  When I have a problem I can 
go to Him. When Carl was alive, I went 
to him. Now the Lord is my husband. 
The Bible states that "without Him we 
can do nothing." So I go to Him who is 
the Counselor, and "He is the Mighty 
God, the everlasting Father, the Prince 
of Peace." In this unstable world we 
have an anchor. Oh, how wonderful to 
know that He is the same yesterday, 
today, and forever." (Hebrews 13:8). I 
can experience His presence everyday. 
He is walking with me or most of the 
time carrying me.

In October, I visited Ron and his 
family in North Carolina. When I was 
flying back, still in the air south of Phila-
delphia, there was an area of clear skies 
and I could see the big houses below that 
looked like little toys. I could not help 
but praise God that He made everything 
possible, including the airplane with 
so many people held by the air. Yet the 
Mighty God wants to have fellowship 
with me? With us. I was singing "How 
great Thou art" out loud. Whatever 
happens, I am in His hands. It is so very 
good to belong to Him. We do not know 
what the future has, but we know who 
owns the future.

                            Terezia Faulkner

It was a beautiful day in the heart of 
North Carolina.  My friends took me to 
and from Church, which made it a good 
day for me!

I believe each of you will recognize 
the name Joe Ban - who grew up 
in the Hungarian Baptist Church in 
Homestead.  He became Dr. Joe Ban 
and moved to Canada where he taught at 
McMaster Divinity School in Hamilton, 
Ontario.  He and his wife Arlene went to 
India as part of a missionary team along 
with my sister, Shirley and her husband 
Ken Knight who were Canadian Baptist 
missionaries in India for many years.

I have learned that a grandson of 
Joe and Arlene is to be ordained - 
"somewhere near Chicago".  Arlene is 
not well enough to go, but Joe expects 
to be there along with a granddaughter. 
One more "offspring" with Hungarian 
connection answering God's call to 
ministry.

I wonder if you are receiving 
information about the anniversary 
celebration at the Silliman Memorial 
Baptist Church in Bridgeport, CT.  I have 
been invited to attend early in Novem-
ber but will not be able to travel. I think 
Rev. George Rowe and his wife Esther 
will go and "skip" will be speaking at 
a banquet.

We are on the threshold of the 
wonderful holiday season and I am 
"counting my blessings." To each of you, 
your families and your Church families, 
I send greetings.  May God bless you 
abundantly!

                             Joyce Molnár

Mi volt a bajom?  Laikus nyelven úgy 
magyarázták el nekem az orvosok, hogy 
a hátamban lévő három komoly baj hat 
ki a testem különböző tagjaiban lévő 
idegekre és azok okozzák a borzalmas 
fájdalmat.  Mégpedig olyan borzal-
masokat, amelyeket csak azok értenek 
meg, akik már éltek át az enyémhez ha-
sonlókat.

Ebből arra döbbentem rá, hogy vég-
eredményben engem és téged igazán 
és teljesen csak azok értenek meg, akik 
maguk is átéltek ugyanolyan fájdalma-
kat, kísértéseket, örömöket, vagy bá-
natokat, amilyeneket mi is átéltünk. S 
mivel ezt Isten jól tudta, ezért – forró 
szeretetéből – megkönyörült rajtunk, és 
saját szent fiát engedte hozzánk hason-
ló emberré válni.  Így Ő maga is átélte 
és emiatt meg is értette helyzetünket 
és megváltásunk érdekében vállalta a 
borzalmas kereszthalált és feltámadást.  
Ezáltal lehetővé tette, hogy mindazok, 
akik hisznek Őbenne bűnbocsánatot, 
Isten-fiúságot, és örök üdvösséget, azaz 
egy mennyei helyet nyerjenek. 

A Filippiekhez írt levél 2:7-11-ben a 
következőket olvassuk ezzel kapcsolat-
ban Jézusról:

Isten formájában lévén nem tekintette 
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 
hanem dicsőségéről lemondott, szolgai 
formát vett fel, emberekhez lett hason-
lóvá, és magatartásában is embernek 
bizonyult; megalázta magát, és enge-
delmes lett mindhalálig, mégpedig a ke-
reszthalálig.

Vagyis, Jézus Krisztus egészen olyan 
lett, mint te meg én.  földi testet vett 
magára s ennélfogva teljesen megértet-
te, s mindmáig megérti, hogy milyen az 
emberi élet.  Mint például, hogy milyen 
a szívszaggató bánat és csalódás; a bor-
zalmas testi fájdalom; az ártatlanul ka-
pott súlyos vád;  a bosszú;  vagy gyen-
gédség;  vigasztalás;  szerető simogatás; 
és minden más.  Azaz, teljesen át tudja 
érezni mindazt, amit mi átélünk. 

ISMÉTLEM: TELJESEN  ÁT TUD-
JA ÉREZNI MINDAZT, AMIT MI 
ÁTÉLÜNK!  Ha súlyos betegségtől 
szenvedsz - ő megért, mert tudja mi a 
fájdalom.  Ha üldözés elől menekülsz - 
ő nem csak megért, hanem meg is se-
gít, mert őt is üldözték s így megtanulta 
annak borzalmát is.  Ha fogyóban van 
a mindennapi kenyered - megint csak 
őhozzá fordulhatsz, mert ő meg tudja 
szaporítani a keveset és ezreket tud jól 
tartani egy kevés kenyérrel és hallal.

Ezért Kedves Olvasó:  Ha megbántott 
valaki, vagy éppen most gyötör valami;  
ha bűnbocsánatra, vagy valami másra 
van szükséged, akkor „mondd el Jé-
zusnak!” Igényeld áldott beavatkozását, 

KI ÉRTHET MEG TÉGED 
IGAZÁN?

Négy hónappal ezelőtt hirtelen óriá-
si fájdalmaim támadtak a hátamban, a 
bal csípőmben és a bal lábszáramban.  
Ilyesmiről még nem hallottam.  Amint 
barátnőimnek és ismerőseimnek elpa-
naszoltam tüneteimet, csodálkozásomra 
megállapítottam, hogy rengeteg ember 
szenved ugyanezen szimptómáktól.  
Ezért azok meg is értenek engem.

ExCERPTS FROM TWO OF OUR PASTORS' WIDOWS:



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. december 

Áhítat 2012
Az Áhítat, amely bibliai elmélkedéseket 

tartalmaz az év minden napjára, a világ 
minden táján élő magyar baptisták naponkénti olvasmánya. 

Bibliaolvasó vezérfonalunk segít a hitélet dolgaiban, biztosítja a rendszeres lel-
ki táplálkozást, eligazít minket a Biblia világában. A naponkénti bibliaolvasáshoz 
elengedhetetlenül szükséges kiadvány legyen ott minden baptista család asztalán, 
használjuk mindennap, a benne olvasható rövid igei buzdítások segítsenek mindnyá-
junkat az igetanulmányozást követő imádkozásban, és a közös imatémák kössenek 
össze bennünket az Isten színe előtti könyörgéseink által! A 2012. évi Áhítat kapható 
a Baptista Könyvesboltban és a gyülekezeti könyvterjesztőknél. Ára: 1200 Ft.

                       Marosi Nagy Lajos

ISTEN KÖZELSÉGE OLy 
IGEN Jó NEKEM

Már két éve jártam az ortopéd orvos-
hoz, amikor kimondta az utolsó szót, 
hogy nem tud többet tenni a problémám 
érdekében.

Igen csalódott voltam. Bár 17 évvel 
ezelőtt műcsípőt ültettek be a jobb olda-
lon is, két éve már, hogy komoly fájdal-
maim voltak vele, egyre nehezebb lett a 
járás még bot segítségével is.

Uram, most mit tegyek? És mint egy 
kis napsugár villant fel bennem, hogy 
miért nem megyek vissza az orvoshoz, 
aki eredetileg műtötte a lábam. Az In-
terneten megkerestem a kórház adatait 
és felhívtam őket, ott van-e meg az az 
orvos?  És ott volt.

Ezt követőleg elég gyorsan peregtek 
az események. Annak ellenére, hogy 
legtöbbször hónapokat kell várni egy 
vizitre az orvossal, engem hamar foga-
dott. A szava, a tanácsa olyan megnyug-
tató volt. Békesség töltött el, tudtam, az 
Úr vezetése ez.

Elmondta, hogy egy fiatalabb orvos-
társa az, aki végzi az ilyen másodszo-
ri, komplikáltabb műtéteket és engem 
őhozzá fog küldeni. Kifejezte azon 
meggyőződését, hogy ez az orvos a leg-
jobb, akit ezen a téren ajánlani tud.

Hamarosan kaptam időpontot ennél 
az orvosnál is, aki részletesen elmond-
ta, hogy miről is van szó, de tudósított 
arról is, hogy véglegesen mindent már 
csak a műtét alatt fog látni. Elmondta, 
komplikációk is előfordulhatnak, de ez a 
műtét adhat jó megoldást is, ha teljesen 
kicseréli a régi műcsípőt.

Aztán október 18-ra lett kitűzve a mű-
tét. Reggel 6 órára kellett a kórházban 
lenni, 10-re előkészítettek a kb. 3 órás 
műtétre, amiből végül 7 órás lett, mivel 
csontrepedés komplikálta az operációt, 
amire volt eshetőség, de azt is orvosolni 
kellett.

Igen nehéz napok következett a kór-
házban, kisebb-nagyobb zökkenőkkel, a 
fájdalomcsillapítók mellékhatásával, de 
11 nap után hazajöhettem. 

Hosszú a felépülés, sok türelemre van 
szükségem, de jól esik a kis javulásokat 
is észrevenni, és hálát adni értük.

Pár évvel ezelőtt az öcsémmel vet-
tünk egy kis MP lejátszót, amire ő ak-
kor sok szép éneket feltett, de amit azóta 
sem használtam, most igen jól jött hogy 
csendesen tudjam az énekeket hallgat-

ni, elterelje figyelmem a fájdalomról is.  
Második este itthon, egyik ének annyira 
személyesen nekem szólt, hogy minden 
szavával Isten szólt hozzám. Úgy érez-
tem, mint Ady Endre, amikor azt írta: 
“Csendesen és váratlanul átölelt az Is-
ten“. Egy órán át csendesen folytak a 
könnyeim, míg újra és újra hallgattam 
az éneket. Közben az elmúlt két hét sok 
fájdalma, feszültsége, nehézsége helyet 
a felszabadulásnak mintegy áradata 
töltötte be bensőmet. Lelki békességet 
adott az a tudat, hogy igen, Ő áthordoz, 
mint eddig is tette.

felmérhetetlen áldás a testvéri közös-
ség, akiknek szeretetét olyan sokféle-
képpen megtapasztaltam. 

Azért, hogy az Úr arról is gondosko-
dott, hogy testvérem Katika velünk lehet 
három hónapon át, gondviselőnk lévén 
felgyógyulásom alatt, Őhozzá szálljon 
köszönet, felmagasztalás és dicséret.

Az említett ének a Gaither Vocal 
Band “Give it Away“ című CD-n talál-
ható. Címe egyszerűen “Through“ (Át). 
Magyarra fordítva így hangzik: 

“Amikor láttam, mielőtt állok, sírtam, 
“Uram, mit fogsz tenni?“
Azt gondoltam, hogy Ő majd csak fél-

reteszi azt, 
De Ő gyengéden áthordozott.
Tűz nélkül nincs tisztulás, 
Fajdalom nélkül nincs könnyebbülés,
Árvíz nélkül nincs megmenekülés,
Próba nélkül nincs hited.
Át tűzön,
Át áradaton,  
Vízen és véren át,  
Át sivatagos, terméketlen helyeken,
Az élet sűrűjén és bolondos labirint-

ján át,
A fájdalmak és győzelmek után,
Mi bizonyságot teszünk Istenről, 
Akinek ereje és irgalma nem szűnik 

meg
ÁTHORDOZNI minket.”
Igen, Mennyei Atyánk az, Aki hordoz 

bennünket az élet nehéz körülményei 
között. Jó ezt megtapasztalni újra és újra 
életünkben.

                 Tóth Zsuzsika, Torontó

gyógyító erejét, vezetését, vigasztalását, 
vagy bármit, amire szükséged van.  Rá 
fogsz jönni, hogy Ő teljesen megért, 
meghallgat, és támogat!
                         Mátrainé, Fülöp Irma

Megjelent a Baptista  
Kalendárium 2012

A Múlt, Jelen, Jövő baptista kalen-
dáriumban részletes beszámolókat ta-
lálunk az elmúlt év jelentősebb egyházi 
eseményeiről. A színes és fekete-fehér 
fotók, rövid írások évkönyv-szerűen 
idézik vissza előttünk a nevezetesebb 
gyülekezeti és közegyházi alkalmakat. 
A kötet Bibliai párbeszédek címmel 
hét ismert bibliai történeten keresztül 
mutatja be az ember kapcsolatát a min-
denható Istennel. Egy ausztriai skanzen 
meglátogatása nyomán született inter-
jú a hutteriták életét kívánja bemutatni 
az érdeklődő olvasóknak. A krisztusi 
élet áldásairól győzi meg olvasóit egy 
bizonyságtétel, az éneklés örömét mu-
tatja be egy másik írás, úgy, mint ami 
szebbé teszi az életet. A keresztyén iro-
dalom sem hiányozhat a kalendárium 
lapjairól. Gerzsenyi Sándor novellája, 
az Onézimusz, olvasmányos formában 
továbbít olvasói számára biblikus is-
mereteket. Versek, bibliai parafrázisok 
gazdagítják az idei baptista kalendá-
riumot. Oláh Gábor előadása Kodály 
értékrendjét mutatja be, Marosi Nagy 
Lajos szerkesztő tanulmányában pedig 
a protestánsok szabadságvágyát elemzi. 
Bátorítjuk testvéreinket, hogy vásárol-
ják és olvassák új kiadványunkat, amely 
kapható a Baptista Könyvesboltban 
és a gyülekezeti könyvterjesztőknél.  
Ára: 1200 ft.
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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. december 11. oldal

Az ÚR JOBBJA HATALMASAN 
MUNKÁLKODIK (2)

Gyermekmisszió a Felvidéken

szeretnék pár mondatban írni a 
gyermekek és a fiatalok között végzett 
munkáról. Amikor 11 éve férjemmel el-
kezdtük a gyermekmunkát az újonnan 
megalakult szentpéteri körzetben, csak 
két vasárnapi iskolásunk volt, és sok-sok 
hátrányos helyzetű gyerek a faluban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkoriban sokkal többet foglalkoztunk 
ezekkel a gyülekezeten kívüli gye-
rekekkel. A vasárnapi iskolában meg 
azért imádkoztunk, hogy szaporítson 
meg bennünket az Úr. Az évek során 
nekünk is születtek gyermekeink, ezek-
ből a gyerekekből meg tinik lettek. Most 
már nem csak vasárnapi iskola, hanem 
tinik csoportja is van vasárnaponként a 
gyülekezetben, melyhez gyülekezetünk 
10 éven felüli fiataljai tartoznak. 

Nagy öröm számunkra, hogy van-
nak gyermekek is és fiatalok is a gyü-
lekezetben, hiszen 15-20 évvel ezelőtt 
alig voltak. Még jobban örülünk annak, 
ahogy láthatjuk Isten munkáját életük-
ben, hiszen fiataljaink közül már né-
gyen bemerítkezett tagok. Elmondhat-
juk, hogy nagy imameghallgattatás ők 
a számunkra. Ott, ahol kettővel kezd-
tük, most 7-en vannak, a vasárnapi is-
kolában pedig öten. Rajtuk kívül is sok 
gyermek megfordul gyülekezetünkben, 
mert év közben többször is szervezünk  

levegőt, hogy elérje a megfelelő rezgés-
számot.   A felnőtt tanítványaim ezt már 
tudhatták, a gyerekeket meg rávezettem.

Azután, váratlanul, megbízást kap-
tam, hogy tartsak ének-zene órákat a ja-
vító intézetben. Hogy hogyan oldottam 
meg, már nem tudom, de meg voltak ve-
lem elégedve. Nagyon jól fizettek, és a 
családnak éppen szükség volt a pénzre.

A következő felkérés az volt, hogy 
tanítsam a karvezetést és a partitúra 
játékot a középiskola első és második 
osztályában, míg nem kapnak szakta-
nárt. Ez nehéz volt, mert a meglevő fel-
adataim mellett kellett vállalnom. sokat 
kellett készüljek, mert erre nem voltam  

BEMERÍTÉS DÉLVIDÉKEN
Október 30-án Pacséron bemerítésünk 

volt. Harmadik, másfél év alatt. Minden 
egyes új tag a világból tért meg. Gon-
dokkal, fáradsággal terhes életük kény-
szerítette őket Isten közelségéhez, aki-
nek azután igent mondtak. Fábián Tibor, 
Fodor Zoltán és Mohai Erzsébet is elin-
dultak Isten megtapasztalásának útján.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Az örvendező gyülekezet előtt tettek bi-
zonyságot bűneikről, a szabadulásról, és 
az új kezdet lehetőségéről hálásan. 

A bemerítést Nyúl Zoltán, a helyi lel-
kipásztor végezte el, az igét Jaksa János 
a muzslyai gyülekezet vezetője hirdette. 
Hálásak vagyunk Istennek, mert vég-
zi közöttünk lelkeket mentő munkáját, 
aminek tanúi vagyunk.   NyZ

IMÁDKOZZUNK 
EGyMÁSÉRT

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

Hétfőn a magyarországi baptista 
testvérekért és az egyház vezetőiért, dr. 
Mészáros Kálmán elnökért és munka- 
társaiért.   

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

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

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség ve- 
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és 
munkatársaiért.

Tanítás és tanulás
(Életem 23) 

szerettem tanítani. szerettem a kicsi-
ket, az elsősöket. Jó érzés jó alapot vet-
ni a későbbi, több éves tanuláshoz. Meg 
is tudtam őket nyerni erre. Játékosan 
"nyitogattam" a hangjukat. Sok gyerek 
nem tudott énekelni. Alig volt két-három 
egészséges hangjuk. Az éneklés nem 
egyszerű dolog, különösen ha rendszer-
be akarjuk fogni, tudatossá tenni. Meg 
kellett tanítanom, hogy ne énekelje ki a 
hangot, míg nem hallja odabent, a fejé-
ben. Minden hangnak meg van a helye 
a koponyában, és oda kell irányítsa a 

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL 
foglalkozásokat kisebb-nagyobb gyere-
keknek. Mindig nagyon sokan eljönnek, 
csak mi győzzük kapacitással. Azért 
imádkozunk, hogy ezen a munkán ke-
resztül is sok gyermek hazataláljon a 
mennyei Atyához.
                        Bresztyák Margit
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felkészítve. A partitúra játék két-három, 
majd négyszólamú kórusművek játékát 
jelentette. Ezt én már a gyülekezeti gya-
korlatomból tudtam.

Tudni kell, hogy ez a háború utáni idő, 
a párturalom ideje, és semmi sincs a he-
lyén és nem is lesz. Mi, hívők, tudtuk, 
hogy Isten tudtával van ez, és hogy e kö-
rülmények között is hívők kell legyünk 
és maradjunk.

A karvezetés tanításához kértem, 
hogy alakíthassak gyermekkórust, amit 
órarendbe is kellett iktatni. Meg is lett. 
Hamarosan, egy állami ünnep alkalmá-
val, egész héten, minden este felléptem 
velük. Ezt megírta az egyik helyi lap, 
méltatva nevemmel a kórus énekét. (Ké-
sőbb ezt az újságból kivágott cikket né-
melyek jónak látták szétküldeni a körzet 
gyülekezeteibe, mondván, hogy Eszter 
színpadon szerepel!) Az első vizsga vé-
gén az igazgatónő tetszését fejezte ki, 
hogy egy vizsga milyen kellemes is le-
het. 

A következő iskolaévben már másik 
igazgatónk volt, egyben a városi filhar-
mónia dirigense, és ő is meg volt elé-
gedve azzal, ami tudást a tanítványaim 
felmutattak. Egy alkalommal, amikor 
már minden vizsga, a szolfézs és hang-
szeresek is lezajlottak, kolléganőmmel 
a tanári szoba csendjében írtuk ki a di-
ákkönyvecskéket. Váratlanul  hangos-
kodást hallunk az irodából. Egy asszony 
nagy hangon perlekedett a titkárnővel. 
Azt kiabálta, hogy tudja meg, aki Isten 
gyermekét bántja az Isten szeme fényét 
bántja! (Zak 2,8) Sejtettem, hogy ez az 
adventista lelkész felesége lehet. A lá-
nya, lévén szombat, nem jelent meg a 
karvezető vizsgán, és ez egyenlő a bu-
kással. Átsiettem az irodába és kértem, 
hogy jöjjön velem, mert ez az én hibám. 
Ha odafigyelek, akkor megpróbáltam 
volna vasárnapra tenni a vizsgát, és ak-

kor el tudott volna jönni. De ez nem volt 
lehetséges, én pedig elveszítettem egy 
jó diákot.  Mondtam, hogy most nem 
tudunk beszélgetni, de meg fogom őket 
látogatni. El is mentem. Az anya ekkor 
elmondta nekem, hogy a lánya eddig, 
megszentelte a szombatot. Volt, hogy 
pénteken szándékosan nem evett, és ak-
kor délután az iskolában rosszul lett, és 
így hazaküldték mire feljött a szombat. 
Azt mondtam, hogy nem gondolom, 
hogy az a módja a szombat megszente-
lésének, hogy valahogy "besegítünk" az 
Úrnak. A zenedében viszont megoldható 
volt, hogy ne legyen órája szombaton. Ez 
meg most éppen nálam történt, aki szin-
tén hívő vagyok.

Később Újvidéken, az utcán futottam 
össze az adventista testvérnőmmel. El-
mondta, hogy a lánya egy adventista 
iskolában tanul, Londonban. De maga, 
hogy hogy itt van? - kérdezte. Mondtam, 
hogy nekem felmondtak. De miért, hi-
szen maga nem szombat ünneplő? Nem 
vagyok, de Krisztus hívő vagyok, és 
azért bocsátottak el, mert nem voltam 
hajlandó hitemet, Krisztusomat megta-
gadni. Mert, idéztem: "Senki el ne ítéljen 
titeket ételért és italért, ünnep, újhold 
vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak 
árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki 
a valóság" (Kol 2,16-17). És, "Boldogok 
vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus 
nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten 
Lelke, megnyugszik rajtatok." (1Pét 4,14)

Így fejeződött be ez a bizonyságtéte-
lem. Nem a nap a fontos, hanem az, hogy 
Krisztus feltámadt, hogy ne csak vasár-
nap, hanem minden nap Őt szolgáljuk és 
így dicsőítsük. Ne tegyünk semmit és 
senkit Krisztus fölé. Amikor rákérdez-
tem, azt mondták, hogy ez náluk sem 
üdvösség kérdése, de viszont a gyakor-
latuk ez.

                      Nagyajtai Eszter

ELJÖTT ÉS ELJÖN
1. Látom őt, de nem most; nézem őt, de 

nem közel. Csillag származik Jákóbból, és 
királyi pálca támad Izráelből.

2. Mert egy gyermek születik nékünk, 
fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán 
lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének!

3. Hol van a zsidók királya, a ki meg-
született? Mert láttuk az ő csillagát nap-
keleten, és azért jövénk, hogy tisztességet 
tegyünk néki.

4. De te, Efratának Bethleheme, bár ki-
csiny vagy a Júda ezrei között: belőled 
származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; 
a kinek származása eleitől fogva, öröktől 
fogva van.

5.  Az övéi közé jöve, és az övéi nem 
fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, 
hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá 
legyenek, azoknak, akik az ő nevében 
hisznek;

6.  És az Íge testté lett és lakozék mi 
közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az 
Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal.

7. Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint 
a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden 
kevély és minden gonosztevő, mint a 
pozdorja, és megégeti őket az eljövendő 
nap, azt mondja a Seregeknek Ura.

8. És akkor feltetszik az ember Fiának 
jele az égen. És akkor sír a föld minden 
nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát 
eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és 
dicsőséggel.

9. Azután mi, akik élünk, akik megmara-
dunk, elragadtatunk azokkal együtt a 
felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen 
mindenkor az Úrral leszünk. 

A megfejtéseket február 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.
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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.
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