
Mint minden évben, február első va-
sárnapján, most is szeretettel és imád-
kozó szívvel gondolunk a MaBaViSz 
testvériségére. Isten áldását kérjük a 
tagszövetségekben élő testvéreinkre, és 
azért könyörgünk, hogy igazi testvéri 
egységben tudjuk végezni küldetésün-
ket ebben a világban.  Olyan időket 
élünk, amikor keresztyének között is 
egyre nehezebb megtalálni és megtar-
tani a testvéri egységet. Diábolos, aki 
cinkostársakra talál romlott természe-
tünkben, mindent megtesz annak érde-
kében, hogy még a testvérek között is 
ellenségeskedés és békétlenség legyen.

Dávid a 133. Zsoltárban jónak és gyö-
nyörűségesnek nevezi a testvéri egysé-
get. Isten áldást és életet küld oda, ahol 
ez megvalósul. Az áldás felülről jön és 
bőséges, mint az Áron szakálláról aláfo-
lyó olaj, amely eljut a köntöse prémjére, 
és éltető, megelevenítő ereje van, mint a 
Hermon hegyéről alászálló harmatnak.  
Ezek az áldások azonban az együtt la-
kozó testvérek része. A mai világban 
könnyű a Facebook-on lájkolni posz-
tokat, kapcsolatot ápolni a Twitteren, 
vagy Skype-on társalogni. Sokkal ne-
hezebb egységben élni, amikor egy tető 
alatt lakunk, vagy egy helyi gyülekezet-
nek vagyunk a tagjai, amikor egymás 
gyengeségeit és rossz természetét is el 
kell viselnünk. A szövetségi szintű egy-
ségnek mindig a helyi szintű egység az 
alapja és feltétele, ezért nagyon fontos, 
hogy szent egységben legyünk azokkal, 
akikkel egy közösségben élünk. Ahhoz, 
hogy a családban vagy a gyülekezetben 
az egység megvalósuljon, mindenkinek 
tenni kell valamit. A sok lehetőség és 
felelősség közül, csak néhányat említek: 

Tagadjuk meg önző énünket! 
Az egység egyik nagy akadálya sze-

mélyes érdekeink követése és kivitele-
zése. Vannak, akik csak akkor tudnak 

egységben lenni másokkal, ha minden 
úgy van, ahogy ők szeretnék. Akik 
már jó ideje közösségben élünk, tud-
juk, hogy nem lehet mindig úgy, ahogy 
szeretnénk, nem lehet valakinek mindig 
igaza. Olyan ige is van, hogy a mások 
hasznát keressük, törődjünk azokkal, 
akik még gyengék a hitéletben. Azok-
kal az emberekkel nehéz egységben 
élni, akik nem akarják soha feladni saját 
akaratukat, terveiket és elgondolásaikat. 
Ne legyünk ilyenek! Nem arról van szó, 
hogy kompromittáljuk magunkat, olyan 
dolgokban is megalkudjunk, melyek 
Isten igéje szerint tévesek. Azonban 
vannak olyan szokások és külsőségek, 
amelyeknek semmi jelentőségük nincs 
az üdvösségre nézve. Legtöbbször ilye-
nek miatt vannak komoly feszültségek, 
ezek miatt romlik meg a testvéri egység. 
Legyünk alázatosak és szelídek, ha kell, 
mondjunk le előnyeinkről és jogainkról, 
mint tette azt Ábrahám Lóttal szemben. 
Neki lett volna elsőbbsége, de lemondott 
róla. Pillanatnyilag úgy látszott, veszí-
tett, de valójában ő volt a nyertes.

Értékeljük a jó és építő dolgokat! 
A szeretetlen kritika nagyon rom-

bolja az egységet. Amikor valaki csak 
a negatív dolgokat látja, és azokról be-
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The Baptist World 
Alliance:

231 Baptist church organizations in 
121 countries and territories comprising 
more than 40 million members in 
175,388 churches. We are committed to 

1) Promoting worship, fellowship and 
unity, 

2) Nurturing the passion for mission 
and evangelism, 

3) Responding to human need through 
relief and sustainable community 
development, 

4) Defending human rights and 
justice, and 

5) Promoting relevant theological 
reflection. 

Baptist World Alliance Day 
“We pray for the church everywhere 

and its faithfulness in service and 
witness 

We pray for all of God’s servants, 
including leaders and teachers as they 
guide the Christian community 

We pray for the fellowship of believers 
in the Baptist World Alliance 

We pray for peace in congregations 
and for robust mission to the world 

We pray for justice for those who are 
powerless to seek it 

And we pray for the sick, the prisoner, 
the hungry, and the poor. 

                           www.bwanet.org

Az egysÉgÉrT Tenni kell!

Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

A legrövidebb hónap már el is szaladt, 
mire a lapot kedves olvasóink a kezük-
be kapják. Jó, hogy nem napi híreket 
tartalmaz újságunk, hanem a „soha el 
nem múló” krisztusi igéket kereső és élő 
gyülekezeteink életét mutatja be, és az 
abban szolgáló testvéreink és lelkipász-
toraink különböző formát öltő bizony-
ságtételeit közli. 
Ezúttal a Magyar Baptisták Világszö-

vetsége vasárnapja világméretű keretre 
ad apropót. Mi több, a Baptist World 
Alliance (Baptista Világszövetség) nap-
ja is a hó elejére esett. Nem tudnánk – s 
nem is lenne jó – állandóan ilyen nagy 
családban gondolkozni. De aki a helyi, 
talán éppenséggel elég kicsi gyüleke-
zete örömeinél és gondjainál nem lát 
tovább, hamar elszigetelődik, magára 
marad. Azután meg  azon kesereg, hogy 
nem törődnek vele, magára hagyták.
Az Evangéliumi Hírnök szerkesztője 

mindig tudatosan törekedett arra, hogy 
rendszeres kapcsolatunk legyen másutt 
élő testvéreinkkel (másik város, má-
sik ország, másik szövetség). Ebben az 
igyekezetben másik is segítenek. Nem 
zárjuk magunkra az ajtót. Hogyan is 
tennénk, amikor sok tízezer magyar 
baptista testvérre gondolhatunk? Imád-
kozunk egymásért. Együtt örülünk és 
sírunk; segítünk ahol és amikor tudunk. 
Nem egymással versengünk, de együtt 

futunk a cél felé. Áldja meg az Úr a 
MABAVISZ vezetőit, hogy a szövetsé-
geink életére nézve áldásos munkát vé-
gezhessenek a következő év(ek)ben is!
A mi szövetségünk életének jelentős 

eseménye lesz az április eleji Évközi 
Gyűlés. Imádságaitokba ajánlom ezt a 
Ráma táborban sorra kerülő alkalmat. 
Kik vesznek részt rajta, és miért jelen-
tős? 
A Végrehajtó Bizottság tagjai a szövet-

ségünk vezetői: az elnökség tagjai, az 
alszövetségek elnökei, lapunk szerkesz-
tője, s tanácsadói jogkörrel a gyüleke-
zeteink aktív lelkipásztorai. A Missziós 
és Jótékonysági Bizottság a szövetségi 
munka „motorja.” Talán a leglényege-
sebb jellemzője, hogy a taggyülekeze-
tek hivatalos képviselői alkotják. A bi-
zottságot a mindenkori alelnök vezeti; 
minden gyülekezetünk 2 küldöttet de-
legálhat a bizottságba – ezek a válasz-
tó tagok. Tanácsadói minőségben jelen 
vannak az aktív lelkipásztorok és a szer-
kesztő. Ennek a bizottságnak a feladata, 
hogy a szövetség minden ügyében – lel-
ki és anyagi vonatkozásban egyaránt, 
a VB-vel is egyetértésben – döntést 
hozzon, s a döntéseire az évi szövetségi 
gyűlés során a Közgyűlés jóváhagyását 
megszerezze. 
A hónap második hetében került sor 

az u.n. Házas Hétre, amihez a mi gyü-
lekezeteink is csatlakoztak a maguk 
lehetőségei szerint. A magyarorszá-
gi programokat utólag is áttekinthet-
jük a hazashet.hu weboldalain és a 
Facebookon is. Érdemes beleolvasni, 
figyelemmel kísérni.  (szerk)

ÉVkÖzi gyŰlÉs  
rÁMA, 2016. április 8-9. 

Szeretettel várjuk a gyülekezetek 
küldötteit - a MJB és a VB tagjait 

 a Ráma táborba!
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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)

2016. február 3. oldal

az egySégért tenni 
kell !
 folytatás az 1. oldalról

beindult a B49 misszió is. Több szociá-
lis intézményben istentisztelet indult el.

3. Év végén sok ezer embert meg-
mozgató karácsonyi evangélizációs 
koncertkörúton voltak a Baptista 
szimfónikusok: Pécs, Miskolc, Buda-
pest Papp László Aréna.

kérés
1. Isten védje és áldja meg az intéz-

ményeinket, és a nehézségekből is áldás 
fakadjon.

2. A gyülekezetekben a sok evangéli-
zációnak legyen sok megtérő és bemerít-
kező a gyümölcse.

romániai Magyar Baptista 
gyülekezetek szövetsége
Hálaadás
1. Visszatekintve a mögöttünk álló 

hónapokra hálatelt szívvel gondolunk 
a következő igazságra: Az Úr kegyel-
messége az, hogy még nincsen végünk; 

szél, megnehezíti az egység elérését. 
Az igazság az, hogy mindannyian haj-
lamosak vagyunk a negatív és kritikus 
magatartásra, nem kell különösebb fel-
készültség a hiányosságok és mulasztá-
sok megállapítására. De ha csak ezekről 
beszélünk, romboljuk a közösséget, és 
másokat eltávolítunk magunktól. Egy 
testvéri közösségben, amely az Írásra 
épül, rengeteg pozitív és jó dolog van. 
Ha ezekről beszélünk és az ilyen dolgo-
kat támogatjuk, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy nem is olyan nehéz igazi testvéri 
egységben élni. 

Végezzük el a ránk eső feladatokat!
Az együtt való lakozás a testvéri 

egység igazi próbája. Együtt lakva lát-
juk meg mások hibáit és gyengeségeit, 
illetve ilyenkor tudunk valós segítséget 
nyújtani egymásnak. Azonban a békes-
ség és egység érdekében el kell végezzük 
azokat a feladatokat, amelyek egyenként 
ránk várnak. A családban is akkor van 
baj, amikor valaki nem végzi el a rá eső 
feladatokat. Mikor a gyermek otthagyja 
a koszos zoknit a földön, a férj a mosat-
lant az asztalon, rögtön meg van a baj, 
mikor az anyuka fáradtan hazaérkezik a 
munkából. Így van ez a közösségi élet-
ben is. Ha valaki nem tölti be hívatását, 
csak elvár, de adni nem akar semmit a 
közösségnek, abból mindig feszültség 
származik. Isten igéje arra bátorít, hogy 
a nekünk adott kegyelmi ajándékokkal 
úgy szolgáljunk egymásnak, mint Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Pét 
3:10). 

imádkozzunk az egységért!
Mivel sok az akadály és az ellenség 

is sok, fontos hogy az egységért sokat 
imádkozzunk. Ezt tette az Úr Jézus a 
főpapi imában, kövessük példáját. Az 
apostolok is fontosnak tartották ezt; ha 
megfigyeljük, majdnem minden apos-
toli levélben előfordul ez a felkérés. Ha 
nem imádkozunk egységért, nem is re-
mélhetjük annak megvalósulását. Ha 
azonban ezt hűséggel tesszük, a 133. 
Zsoltárban leírt túláradó életet és ál-
dást mi is elnyerjük. Kívánom, és azért 
imádkozom, hogy ebben az évben min-
den MaBaViSz-hez tartozó gyülekezet, 
testvér és testvérnő bőséggel részesüljön 
a testvéri egységet követő áldásokból.

Dr. Gergely István 
az ÉAMBSZ elnöke és 
a MABAVISZ alelnöke

imatémák
a maBaViSz  

tagszövetségeitől 
Magyarországi Baptista 

egyház imatémái 
Hálaadás
1. gyülekezetplántálás: A Kornya 

Gyülekezetplántáló program jelentős 
támogatást nyújt a gyülekezetplántálá-
sokhoz. Az elmúlt időben több új gyüle-
kezet indulásának örülhettünk. Például 
Hatvan, Budapesti TÉR gyülekezet, Ta-
polca, Balatonlelle, Rimaszombat Szlo-
vákia, Tatárszentgyörgy, Nagyhalász, 
Balatonföldvár, Balmazújváros.  

2. intézmények: Az  iskoláinkban je-
lentős az érdeklődés a baptista bibliais-
mereti órák iránt. Az Iskolalelkész szol-
gálatunk egyre stabilabban működik és 

Szűcs Laura kirendelése a külmisszi-
ós szolgálatra a Fóti Gyülekezetben.
Országos Lelkipásztor konferencia 

Siófokon.

Vezetőségi választás 2015 - Pardi Félix 
lp. lett a szövetségünk új elnöke.

Lelkipásztorok és családjaik táboro-
zási hete a Hargitai Keresztyén  

Táborban – 2015.
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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 2016. február

Egy másik történet a hazától távol, 
mégis otthon…

Kellemetlen tünetek és nem kellemes 
műtét után várta Gábor testvér a szö-
vetvizsgálat eredményeit. A testvériség 
annyit tudott az állapotáról, amennyit 
a beszélgetések során ő közölt. Nekem 
csak annyi dolgom maradt, hogy imád-
kozzunk érte. A betegek állapotáról napi 
szinten tartjuk a kapcsolatot, de az or-
szág másik végén élő B. Janka nőtestvér 
az Alhambrai hirdetőből értesült Gábor-
ról. Egyébként nem ismerik egymást.

A San Bernardino Freeway és a 605-
ös találkozásánál tartottam éppen, ami-
kor Gábor hívott: “Novák testvér, most 
beszéltem az orvosommal. Tudom a 
vizsgálat eredményét! Hála az Úrnak, 
a szövetmintákban nem találtak rákot!” 
Testvérünk és a felesége felnőtt koruk-
ban tértek meg. Mercedes spanyol nyel-
vű gyülekezetben talált otthonra, Gábor, 
már 10 éve köztünk. Nagyon nehéz, kí-
sértéses helyzetek vannak mögöttük, és 
a hívő élet próbái közt – mint mi mind-
nyájan – megértésre és testvérszeretet-
re szorulnak. Érezhető volt a hangján, 
hogy ez az újabb megtapasztalás az Úr 
iránti bizalmában mélyíti. Ezért is örül-
tem a hírnek.

Janka nénivel mindig öröm beszélget-
ni. Ha olvassa ezeket, talán most tudja 
meg, hogy a kapcsolatunkban van egy 
kis pajkosság is. Úgy szoktam bemu-
tatkozni, hogy “Jóska vagyok”, mire 
ő: „…melyik Jóska?. Kis csend, aztán 
felnevet: „…a Novák testvér?” Szó-
val erre számítottam most is. Helyette, 
ahogy felvette a telefont, kérdezi: „No-
vák testvér, hogy van a Gábor? Most is 
éppen érte imádkoztam.” Ugye, írtam, 
hogy nem ismerik egymást? Ha nagyon 
erőlködünk, egy szövetségbe tartozunk, 
de van olyan szervezet, amelyik képes 
egy mederben terelgetni a lelkek ima-
kéréseit? Janka néni és Gábor ahhoz a 
közösséghez tartoznak, amelyikben az 
ima a kapcsolattartás áldott eszköze, 
ahol az ismeretlen „másik” terhe hordo-
zásában nem akadály a távolság, sem a 
jólismertség. 

Örömmel újságoltam neki, hogy igen, 
nagyon jól van a Gábor, épp most hívott 
a patológiai eredménnyel. Röviden be-
szélgettünk, aztán újra hívom Gábort.

Elmondtam neki, amit jó tudni. Azt, 
hogy míg mi izgalommal vártuk a vizs-
gálat eredményeit, egy Floridában élő 
nőtestvér kitartóan imádkozott érte. 
Csupán néhány perccel ezelőtt is, az 
Atyánál járt Gábor ügyében, akiről csak 
annyit tud, hogy testvér, és próbás út-

szakasznál tart. A reakciója pazar volt! 
„Milyen jó az Úr népéhez tartozni! Kö-
nyörögnek értem még Floridában is, 
énértem?”

Tényleg jó ebben a közösségben élni. 
A Krisztus-test jelentéktelennek tűnő 
része ez az Óhazától távol élő magyar 
baptista közösség, ami annál élőbb, mi-
nél inkább megértjük, hogy lelki célokat 
szolgál a lélek eszközeivel. Ebben a lelki 
közösségben méltó helyére kerül a kö-
zös nyelv és a kultúra, a letagadhatatlan 
múlt és a jövőnk, csakúgy, mint minden 
más összetartó, vagy éppen zavaró ha-
tás.

Ezen a „szolgálati mezőn” bojtárnak 
lenni annyival jobb, amennyivel többet 
láthatok a Jó Pásztor törődéséből velünk, 
báránykáival. Nem cserélném semmivel 
ezeket az élményeket. Világnyi törtetés 
robog zörögve köröttem, én is köztük a 
magam útján, és innen hív fel a „zöld 
pázsiton” Éltető két báránykája, hogy én 
is bégethessek a jóról, ami egyikünknek 
sem jár ki, mégis osztályrészünk lett. Ez 
az Isten Országa - valóban az!     

                                Novák József

Aztán az tény, hogy két szemünk-
kel mérjük fel helyesen a távolságot, a 
mélységeket. Vagyis egy szemmel sok-
kal jobban kell vigyázni, hogy ne öntsek 
mellé dolgokat, vigyázni lépteimre, az 
út egyenetlenségeit felmérni, amennyire 
lehet. Nem csoda, hogy az orvosoknak 
hosszú évekig kell tanulni, hiszen olyan 
komplikált az emberi test egy kis részé-
nek működése is.

Eszembe jutott Haraszti testvér  
mondása, aki orvos volt: „ha csak any-
nyit tudnék, hogy működik a hüvelyk 
ujjam, nem lennék hitetlen, mert az 
is Isten létezését bizonyítaná nekem.”                                                       
Az emberi agy, amikor kezdi veszíteni 
csodálatos képességeit, milyen szomorú 
következményekkel jár – érzékelhetjük 
magunkon, s láthatjuk néha ismerősök, 
hozzátartozók életében.

Fiatalok, értékeljétek egészségeteket, 
adjatok hálát érte! Én is azt teszem a 
még meglevőért. Ha szétnézünk körü-
löttünk, van aki mindig panaszkodik: 
„miért éppen én?” De megláthatom, 
hogy vannak, akiknek még nagyobb a 
terhük, egészségüket illetően, mint ne-
kem.  Meg azt is láthatom, hogy ennek  
a földi testnek a küldetése egy időre szól 
csak. Imádkozom, hogy ne csak nézzek, 
hanem lássak is, ne csak halljak hanem 
értsek is! 

Milyen nagy kegyelem, hogy az Úr 
hordoz nehézségeken, problémákon át, 
hogy Ő a mi erősségünk. Így alakít és 
formál minket, hogy mindinkább ha-
sonló legyen természetünk az Úr Jézu-
séhoz.          

                  Tóth Győzőné (Torontó)

Az idegengyűlölet, a félelem-keltés, 
a meglévő feszültségek tudatos szítása, 
az emberek egymással szembeni ki-
játszása a szétdobáló/diabolosz ördögi 
munkája. Ne adjunk helyet ennek a ma-
napság divatos lelkületnek!

A kelownai bulletinban példamutató, 
bibliai ihletésű felhívást olvastam a me-
nekült/migráns kérdéssel kapcsolatban:

„Járjunk közben a könyörülő Istennél 
a Kanadába érkezett és várt szír me-
nekültek tízezreinek kiegyensúlyozott 
alkalmazkodásáért a helyi kultúrához; 
kérjünk Istenhez fordulókat!”

Köszönjük, Vass testvér!

reggeli  csendesség
Ülök a nappalink fotelében, és nézem 

a nagy ajtó ablakán át a szemben lévő 
domboldal házait. A feljövő nap reg-
geli fénye kezdi megvilágítani a tájat. 
Gondolatok ébrednek bennem. Az utób-
bi időben egyre többször beleolvasok 
a „You and your Health”  című orvosi 
könyvbe, mert valami megint nem úgy 
működik szervezetemben, mint ahogy 
kellene. 

Isten olyan csodálatosan alkotta meg 
az ember fizikai testét, és mi ritkán gon-
dolunk ebbe bele! Természetesnek vesz-
szük ezt - amíg minden rendben van. De 
ahogy telnek az évek, rájövünk, hogy 
nem is olyan természetes ez. 

Két évvel ezelőtt szemünk működé-
sét kezdtem részletesebben megismer-
ni: mi minden történik, amikor nézünk 
valamit. Visszagondoltam erre, ahogy 
a feljövő nap egyre jobban fénybe borí-
totta a szemem elé táruló képet... Teljes 
fényében olyan szép volt, hogy a fény-
képező gépemért gondoltam menni, de 
nem álltam fel, hiszen a szemünk is úgy 
működik, mint a fényképezőgép, és még 
sokkal komplikáltabban. A szemidegen 
keresztül eljut a kép az agy megfelelő 
részébe, de nemcsak egy képet, hanem 
mozgást is regisztrál az agy, filmez, 
majd elküldi a memória-tárba, ahol 
megőrzi, hogy máskor is elő tudja hoz-
ni. Hát nem csodálatos?  Úgyhogy nem 
mentem a gépemért, de fényképeztem, 
és amit láttam, elküldtem a memória 
tárházamba; és mindezt egy szemmel, 
mert már csak a bal működik.

nyitott szemmel
A szem kinyitva lát. Nyisd hát ki szemedet,
Ne légy önként vakond az Istent látni meg.

Arccal a mennynek
Szeretnéd látni fönn a Holdat, a Napot?
Úgy nem szabad nekik hátat fordítanod!
                                     Angelus Silesius
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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)

2016. február 5. oldal

mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmas-
sága! (JerSír 3:22). Ezt tapasztaltuk a 
múlt évben gazdagon egész szövetségi 
szinten.

2. Hálaadás a különböző országos 
vagy kerületi rendezvények áldásaiért 
ifjúsági konferenciákon, lelkipásztori 
találkozókon, fúvós találkozón, a külön-
böző korosztályoknak szervezett tábo-
ri heteken és a sort lehetne még bőven 
folytatni.

kérés 
1. A vágyunk az, hogy Isten irgalmá-

ból átéljünk egész országunkban kiterje-
dő lelki ébredést, szellemi megújulást

2. Imádkozzunk bölcsességért és ve-
zetésért az újonnan megválasztott Szö-
vetségi vezetők számára.

3. Imádkozzunk, hogy Urunk hívjon 
el fiatalokat missziómunkára, lelki-
pásztori szolgálatra. 

Az Észak-Amerikai Magyar 
Baptista szövetség imatémái

1. Hálásak vagyunk gyülekezetein-
kért, azokért a hűséges tagokért és hoz-
zátartozókért, akik mindent megtesznek 
azért, hogy a magyar misszió itt az ide-
genben is életképes és növekvő misszió 
legyen. Könyörögjünk, hogy legyenek 
állhatatosak és buzgók az Úr szolgála-
tában az előttünk álló évben is, hogy 
mint hitvalló, missziós baptista közös-

Alhambra, Chicago, Kelowna) örven-
dünk, hogy a sokféle lehetőség és kihí-
vások ellenére, fiataljaink többsége az 
Úr Jézus Követésére és a magyar gyü-
lekezetekben való maradásra kötelezik 
el magukat. Könyörögjünk, hogy fiatal-
jaink továbbra is szeressék az Urat és a 
gyülekezetet, hogy az Úr adjon bölcses-
séget gyülekezeteink vezetőinek, vasár-
napi iskolák tanítóinak, hogy találják 
meg a legmegfelelőbb utat az evangéli-
um átadására (az itt született gyermekek 
egyre kevesebbet értenek magyarul), és 
olyan alkalmak megszervezésére, ahol 
fiataljaink hitüket és kultúrájukat, a ma-
gyarokkal való kapcsolataikat ápolni 
tudják. 

4. Hálásak vagyunk, hogy Torontó-
ban új imaház épülhet. Testvéreink a 
munkálatok vége felé járnak, de ez azt 
is jelenti, hogy erejük, anyagi forrásaik 
is apadásban vannak. Könyörögjünk, 
hogy az Úr újítsa meg testvéreink tes-
ti-lelki erejét, rendelje ki a szükséges 
anyagiakat, hogy a gyülekezet minél 
előbb az új épületben tarthassa összejö-
veteleit, testvéri egységben és szeretet-
ben tudja végezni missziós küldetését. 

5. Hálásak vagyunk idős, özvegy, 
beteg testvéreinkért, akiknek hite és 
példamutatása nagy érték gyülekeze-
teinkben. Köszönjük az Úrnak, hogy 
meghallgatta könyörgésünket, amikor 
Füredi Kamilla misszionárius testvér-
nőnkért imádkoztunk. Könyörögjünk 
továbbra is az ő teljes felépüléséért, és 
mindazokért, akik Szövetségünkben Is-
ten erőt megújító, vigasztaló, és gyógyí-
tó hatalmára várnak.  

                      Dr. Gergely István

A kárpátaljai Magyar Baptista 
gyülekezetek 

Hálaadás
1. A László Imre misszionárius szol-

gálatáért, és Jurinka Sándorért aki to-
vábbviszi a Gáti Reménység Roma Gyü-
lekezetben a lelki munkát 

2. Az Ungvár melletti Helmecen nem 
rég indult házi bibliaóráért

ségek, az Istentől egyre távolodó ame-
rikai társadalomban, hiteles és az Úrhoz 
méltó életet éljenek. Imádkozzunk azon 
magyar testvéreinkért, akik különböző 
okok miatt nem kívánnak aktív tagjai 
lenni sem a magyar, sem az angol nyel-
vű evangéliumi közösségeknek.  

2. Hálásak vagyunk a gyülekezeteink 
szolgálattevőiért, a lelkipásztorokért, 
akik a munka terhét hordozzák. A detro-
iti gyülekezet Huli Sándor testvért hívta 
meg a lelkipásztori szolgálatra, a Cleve-
landi gyülekezetben Id. Kulcsár Sándor 
testvér szolgál ügyintéző lelkipásztor-
ként.  A kelownai magyar misszióban 
Dr. Vass Gergely testvér szolgál, Flo-
ridában Kulcsár Attila testvér végez 
gyülekezetplántálási missziót. Könyö-
rögjünk, hogy az Úr áldja meg az ak-
tív szolgálattevők életét, tegye lehetővé 
Huli testvér és felesége mielőbbi meg-
érkezését, hogy rendeljen lelkipásztort 
a clevelandi gyülekezet számára, adjon 
erőt és bölcsességet testvéreinknek, 
akik a magyar misszióban (Kelowna, 
Florida) szolgálnak.  

3. Hálásak vagyunk a gyülekezete-
inkben lévő gyermek és ifjúsági cso-
portokért. Az elmúlt évben több gyüle-
kezetben is volt bemerítés, (New York, 

a magyar BaPtiSta VilágSzöVetSég tagSzöVetSégeinek imatémái

Detroitiak a kolorádói szövetségi 
táborozáson; Bemerítkezők és lel-

kipásztorok New Yorkban; Chicagói 
bemerítkezők, családi körben - Szabó 

Pál nagyapával.



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2016. február

imakérések
1. Imádkozzunk a következő generá-

cióért! (fiatalok megtéréséért, szolgálat-
ba állásáért)

2. Fiataljaink Vajdaságban maradja-
nak, itt boldoguljanak (óriási az elván-
dorlás)

3. A házasságok megerősödéséért (Há-
zasság Hete alakalmából rendezvények)

4. Gyülekezetek hitbeli és lélekszám-
beli növekedéséért

5. Új erőért és állandó csapatért a mig-
ránsok felé való szolgálathoz

6. Építkezési terveink megvalósulásáért 
(ebédlőt, konyhát építünk Kossuthfalván 
a táborozásokhoz, és az elesett emberek 
felé irányuló szolgálathoz). 

               Nagy Tibor / Nyúl Zoltán

Felvidéki baptista testvérek 
imatémái

Hálaadás
1. Paló Pál testvérünkért, aki tizen-

hét évet töltött börtönben, megtért és 
bemerítkezett pünkösdkor, s beépült a 
szentpéteri gyülekezetbe.

2. Gyülekezeteinkért, a befogadó és 
gondoskodó Krisztusi szeretetért min-
denki iránt, személyválogatás nélkül.

3. A nyáron, elmúlt évben sok gyer-
mek, ifi és közösségépítő alkalom ré-
szesei lehettünk. Istenünk meg nem 
érdemelt áldását tapasztaltuk ezekben. 
Élmény dús volt az elmúlt év az egysé-
get munkáló különbözőségeink ellenére.

4. Befejeztük csodával határos módon 
a szentpéteri imaházunk korszerű felújí-
tását, november óta élvezői lehetünk.

5. Hála Néki, gyülekezeteinkből hár-
man is felgyógyultak súlyos műtét után.

6. Hálásak vagyunk, mert Isten Szent-
lelke által különleges utakon vezet min-
ket és ezen keresztül megtapasztalhat-
tuk hatalmát, kegyelmét és csodáit.

7. Hálásak vagyunk a Dunaszerdahelyi 
házaspár és gyermekük állhatatos ragasz-
kodásáért az Úr és a testvériség iránt.

8. Továbbá hálásak vagyunk még, 
hogy a tőlünk kissé távol eső Rimaszom-
bat városban is létrejött egy kis gyüleke-
zet. Pálkovács István testvérünk, buzgó 
munkálkodása révén már közel tíz tagú 
közösség alakult.

kérés
1. Vágyunk növekedésre, megerősö-

désre a belső emberben, elfogadó, elő-
ítéletektől, beszűkült látókörtől mentes 
Krisztusi szeretetre, hiszen egy testnek 
a tagjai vagyunk a Krisztus fősége alatt.

2. Vágyunk személyes és közösségi 
életünk megtérésével törődni, visszatér-
ni az Örökkévalóhoz, az Evangéliumhoz.

3. Kapcsolati körünk egyre szélesed-
jen, váljunk nyitottá egymás számára, 
még ha különbözőképpen is látunk és 
értékelünk abban a bizalomban, hogy 
„Amiben másként láttok, az Isten azt is 
ki fogja jelenteni nektek.” Fil 3:15

4. Ez évtől Bánszky Tibor lelkipásztor 
testvérünk elfogadta a Nagysallói és Lé-
vai szlovák gyülekezetek pásztorlását, 
így a magyar szórvány egyetlen lelki-
pásztora én maradtam. Könyörögjünk, 
hogy a missziót az Úrért és az embere-
kért lángoló szívvel tudjam végezni.

5. Könyörögjünk lelki munkásokért, 
akik besegítenének a Felvidéki Magyar 
Baptista Misszióba.

6. Kérjük, hogy Dunaszerdahelyen és 
Rimaszombatban is szaporítsa az Úr a 
gyülekezetet az üdvözülőkkel.

                                Dóczé Bálint

3. Az elmúlt évben gyülekezeteink-
ben megtértekért és bemerítkezőkért, 
és kérés hogy megerősödjenek az Úr-
ban, és beépüljenek gyülekezeteinkbe.

kérés
1. A Beregújfalui baptista misszió ki-

bontakozásáért
2. A Kárpátaljai magyar baptista gyü-

lekezetek lelki megerősödéséért, és az 
ország békességéért.

                          Kelemen Szabolcs

Vajdasági Magyar gyülekezetek 
(szerbia)

Hálaadás
1. A márciusi MABAVISZ találko-

zóért, ahol élőben találkozhatott a test-
vériség a magyar baptisták vezetőivel. 
Ennek során imaház megnyitó volt Kis-
hegyesen - fényképen a vendégekkel. 

2. Vajdasági Baptista táborozás Nagyvá-
radon - fénykép: testi-lelki felüdülés. 

a magyar BaPtiSta VilágSzöVetSég tagSzöVetSégeinek imatémái

Beregszász, 2015. okt 4. hálaadó nap.

A felújított szentpéteri imaház;  
a fiatalok éneke, karácsonykor.
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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)

2016. február 7. oldal

És mérhetetlen a nyomor. Sok-sok 
család dicsőíti az Urat, és áldja azokat, 
akik – az Övéiként – küldték csendesen 
és hűségesen a támogatást. Hogy legyen 
tűzifa a kis vályogházakban, meg ke-
nyér az asztalon. Olyan helyen is, ahol 
a nagymama azzal fogadta az élelem-
csomagot hozókat, hogy sírva rámuta-
tott a kis vaskályhára. Mert a kályhán 
egyetlen szem nagyobb krumpli sült 
aznap vacsorára a mamának  és az öt 
kis unokának. És lett gyógyszer, és or-
vosi kezelés – olyanok pénzéből, akik 
nagyon megbántódnának, ha ide írnánk 
a nevüket. De beindult a napközi húsz-
huszonöt gyereknek, tanítással meg egy 
kis kalácskával ... a segítségetekkel. 

Adott az Úr fáklyavivőket a jövőre is: 
Jurinka Sanyit Gátra, az orosz-ukrán 
Vagyim Ivanovot – aki a beregdédai ma-
gyar plántálást végzi -, meg Bakos Imit 
Beregújfalura,  és másokat is ...

Majd lejárt a „rendelt idő”, és hazajöt-
tünk. Az öt gyerekünk mellé, a párjaik 

mellé, meg a hét unokánk közé, akik 
nem nyafogtak, bár hiányoztunk nekik. 
De tudták: ha ebben a nagy-nagy kapita-
lista Amerikában van igazi jó „befekte-
tés”, az az, ha lemondunk a papáról-ma-
máról, az Isten országa építéséért. Mert 
– figyelem, leendő misszionáriusok – a 
misszió: csoportmunka! Vannak, akik a 
frontvonalban hirdetik az igét a cigány-
táborban, meg osztják a nyomorultak-
nak az élelmiszer-csomagot. És vannak, 
akik ezt támogatják: imával, pénzzel, 
lemondással, biztató levelekkel, és sza-
vakkal. Köszönjük, hogy  soha, soha 
nem éreztük egyedül magunkat. Elő-
ször is azért, mert velünk volt az Úr – de 
azért is, mert ott voltatok láthatatlanul ti 
is – velünk. 

2016 februárjában, 
        Dr. László Imre és Klári 

Az International Mission Board 
misszionáriusai

lett dúrni. Majd jöttek az „Építő Köve-
tek” Magyarországról, és az önkéntesek 
még Beregújfaluról is ... És felépült a két 
imaház, de épült az a „nem kézzel csi-
nált” ház is. Gáton három év alatt négy 
bemerítés volt, ahol – milyen bibliai – 
cigányok és magyarok léptek bele ugyan 
abba a hullámsírba, hogy megvallják 
hitüket. Beregújfalun pedig „Napsugár 
Örömhír Klub” alakult, ahol nyitott szí-

vű és értelmű  gyermekek jönnek ösz-
sze hétről hétre, hogy tanuljanak a nagy 
gyermekbarátról, Jézus Krisztusról. És 
lassan-lassan megtértek az otthonukat 
megnyitó házigazdák is. Katika a cigá-
nyok közt, Nándor a magyarok közt ... 

Eddig ez olyan, mint egy „tündér-
mese.” A valóság azonban kemény, vé-
resen komoly. Mert valakinek –az ősi 
kígyónak – nagyon nem tetszik mind 
ez. És támadott – és támad, alkohollal, 
dohányzással, szegénységgel, meg gyil-
kolással is. „Olyan sok a gyerek ... és 
olyan kevés a pénz. Öld meg a meg nem 
születettet!” – súgja a kísértő. És ellene 
lehetett menni Jézus Krisztus hatalmas 
nevével. Ha munkánk legnagyobb örö-
mét kérdezik, akkor Imre azt mondja: „ 
az a hat-hét-nyolc kicsi gyerek, akiknek 
nem lenne szabad élni, hiszen el lehe-
tett volna tenni láb alól őket még ott, az 
anyaméhben.” De a megváltott élethez 
megváltozott gondolkodás is járul ... és 
élnek a gyerekek, ma már jó néhányuk 
bibliaórára is jár, hogy hirdesse: jó az 
Úr, és szereti az életet.

Majd’ kilenc éve, 2007 tavaszán in-
dultunk el Ukrajnába, előbb az ősi 
Lembergbe, nyelvet tanulni, majd Kár-
pátaljára, előbb Munkácsra, majd Be-
regszászra ... Túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy harminchárom évig vártunk arra, 
hogy – engedelmeskedve Jézus Krisz-
tusnak – elinduljunk a külmisszióba. 
Az meg már a történelem tréfája, hogy 
sokezer kilométerre kellett kiköltöz-
nünk – Amerikába – ahhoz, hogy azután 
pár tucat kilométerre a magyar határtól, 
Kárpátalján – de Ukrajnában – kezd-
jük el a szolgálatot a cigányok között. 
És persze azért is, hogy a kisebbségben 
élő magyarok is jobban megismerjék a 
Megváltót. 

Először Gáton a cigány-táborban, 
meg egy kis hegyi magyar faluban, 
Beregújfalun nyílt meg pár asszony 
szíve – és házának ajtaja – az evangéli-

um felé. És hangzott a dicséret gitárral, 
szintetizátorral, meg az örömüzenet, 
hogy van remény – a reménytelenség 
országában, Ukrajnában is, a kisebbség-
ben élő magyarok és megvetett-lenézett 
cigányok számára is. És jöttek, jöttek ... 
gyerekek, akik nyitottak minden újra, 
de felnőttek is, akik belefáradtak a sze-
génységbe, reménytelenségbe, és főleg a 
bűnbe. 

Aztán megjött az áldás, a növekedés 
is ... Gáton – ahol tizenketten indultak a 
cigányok, beleértve az öt – hat gyerme-
ket is – ma már felkapja a fejét a gyüle-
kezet, ha ötvennél kevesebben vannak: 
„Mi az, talán járvány van? „ – kérdezik 
egymástól. Beregújfalun meg a tucatnyi 
hívő nem egyszer tartott már falura szó-
ló evangélizációt, ahol két-háromszáz 
embert mozgattak meg, hogy jöjjenek, 
hallják a „jó hírt.”

És nem csapta be őket a sátán azzal, 
hogy „előbb építsünk egy szép temp-
lomot ...”  Kezdetben volt a kis roma 
házikó a gáti cigány-táborban, meg a 
beregújfalui otthon, ahol egy idős néni 
felajánlotta a régi vályogházat, hogy ott 
templom legyen. Aztán jött egy leégett, 
romos épület Gáton ... amit előbb le kel-

Misszió – HATÁrOk nÉlkÜl 
A lászló házaspár – és kárpátalja

Képszöveg: Gát 5 évvel ezelőtt: romos 
ház az akkori roma gyülekezettel. Az új 
gáti roma imaház és missziós központ. 

Bemerítés a magyar gyülekezetben, 
Guton. A beregújfalui gyülekezet.
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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 2016. február

from my problems and expect them to be 
gone when I returned home. During the 
weekend I kept my eyes, ears and heart 
open, ready to accept God's message 
and hopefully go home with a different 
perspective at life. What I didn't know 
was that I was going to receive that and 
then some more. Sunday morning was 
when the New York church held their 
baptisms and I just remember sitting in 
the pews, watching the event and just 
taking it all in. I was going through all 

the motions with the people sitting to 
the left and right of me. It wasn't until 
I looked up at my cousin, dressed in 
her white clothes, that I got emotional. 
I was so proud of her for making this 
life changing decision. Throughout the 
rest of the service there were tears of joy 
falling from my eyes that couldn't seem 
to stop, and I'm not the crying type of 
person. It takes a lot to make me cry, 
but something really got to me. It wasn't 
until The Voices Of Joy sang their song 
Clean that I realized why I was getting 
so emotional. There was nothing I 
longed for more than to be clean, clean 
from all my sins and my past. I wanted 
to feel as free and forgiven as the people 
in the white clothes felt. And I knew that 
the only way I was going to really feel 
that way was if I got baptized and have 
all my sins washed away and be born a 
new, clean person. I sat through the rest 
of the service thinking of this decision I 
just made, wanting to tell someone about 
it so badly, but I couldn't find the words 
to describe how and what I was feeling. 
Two weeks after we came home from 
New York I told Lukacs testvér how 
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MissiOnAry FUnD
The purpose: supporting the 

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

Contributions can be mailed to 
the Treasurer (address on page 2).

BAPTisM in CHiCAgO (2) 
on november 29, 2016.

Thinking back to mine and my 
siblings' baptism, I am so overjoyed and 
thankful that all the little bits and pieces 
ended up coming together, helping 
create a beautiful picture and such a 
memorable weekend for the three of us 
and also everyone that took part in the 
special occasion. The entire weekend 
was such an amazing blessing from 

God and I am so happy that I got to 
share that milestone with many of my 
closest friends, family and one-and-only 
grandparent. The weeks leading up to 
this event tested mine and many others'  
faith, hoping and praying everything 
would line up. In the end I got to see 
my siblings and myself stand before the 
church, dressed in our white clothes, 
confidently sharing our testimonies 
with everyone. I'd like to briefly share 
my testimony, how I decided to choose 
to follow God for the rest of my life.

Anybody that knows me has probably 
noticed that I'm a little bit of a control 
freak. I always thought I knew what 
the best decision for myself was. I 
never looked to God for answers or 
guidance even though I knew He was 
there. Whenever I was stressed over 
something I looked to my friends or 
family for comfort and my job, to keep 
me distracted from reality. I thought 
everything was going fine until sin and 
worldly temptations started popping 
up at every corner. It felt like my life 
was a whirlwind of emotions and 
problem after problem kept showing up. 
Everything was just so overwhelming at 
one point that I was so happy the New 
York ifi találkozó was just around the 
corner. I needed to get away from my 
home life and from that 'reality'. But 
what I didn't realize was that it wasn't 
that simple. I couldn't just run away 

much the ifi találkozó meant to me and 
the decision I came to and he, along with 
my siblings and cousin, were overjoyed 
to hear the good news. Fast forwarding 
to the big day, I have never felt so at 
peace. Just knowing that God still loves 
me and accepts me for who I am, even 
after all the sins I have committed, was 
just so refreshing. He forgave me and 
washed me clean of my past life to start 
a new one, a better one, with Him.  

                            Martha Szabo

Youth singing during the  
baptismal service.

Rev. Janos Lukacs baptized three 
young people, Martha Szabo being 

one of them.

THe OriginAl TerrOrisT  
by Max lucado

The images are startling: bodies 
strewn on Parisian streets, blood stains 
on restaurant floors, a pregnant woman 
dangling from a second-story window. 
Reminded, yet again, that we live in 
a violent world. Every news program 
asks the same question of terrorism 
experts: “What can be done?” “What 
is the source of such evil?” “How long 
before we see more attacks?” “Will it 
ever end?”

Experts trace the source of violence 
to a violent ideologue. They point their 
fingers at radicalized Muslims. While 
their answers have merit, we’d make a 
mistake not to go even further. 

Here is what the Bible says about 
terrorism.

Our fight is not against people on earth 
but against the rulers and authorities 
and the powers of this world’s darkness, 
against the spiritual powers of evil in 
the heavenly world. That is why you 
need to put on God’s full armor. Then on 
the day of evil you will be able to stand 
strong. And when you have finished the 
whole fight, you will still be standing. So 
stand strong, with the belt of truth tied 
around your waist and the protection 
of right living on your chest. On your 
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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
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Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

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

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

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

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

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
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)

2016. február 9. oldal

Baptist World Alliance Day
As the door, Jesus opens the way for 

us to receive one another as persons 
made in the image of God and created 
for community. 

BWA Day was originally established 
as "Baptist World Sunday," in 1927. 
The BWA seeks to express and promote 
unity and fellowship among the Baptists 
of the world.

This year, the BWA re-launches 
BWA Day in its traditional place in 
February. The celebration is aimed at 
affirming Baptist identity within the 
worldwide Christian family. Baptists are 
encouraged to pray for each other and to 
renew their commitment to cooperate 
with Baptists globally through the BWA.

Baptista Világszövetség napja
121 országban 40 millió baptista test-

vérünket fogja össze. 
Nem minden baptista hívő tartozik a 

BWA-ba. Például a legnagyobb ameri-
kai baptista szövetség, az SBC sem.

A Magyarországi Baptista Egyház 
és a Romániai Magyar Baptista Gyü-
lekezetek Szövetsége a tagszövetségek 
között van. Mi is rendszeresen támogat-
juk a BWA misszióját. Észak Amerika 
21 szövetsége tartozik a BWA-ba, több 
mint 20 millió taggal (ami a tagság több, 
mint felét jelenti).

Föl, testvérem, harcra készen, 
Szent csatára győzelemért!
Jézus véled küzd az élen, 
El ne hagyjad Őt, a Vezért!
Lengjen zászlaja, zengjen himnusza, 
Szent ima szálljon a mennyekbe fel!
Jöjj el, jöjj el, édes Jézus,  
Szent országod jöjjön el!

Rettentő a bűn hatalma, 
S bennünk nincsen semmi erő, 
Te vígy minket diadalra, 
Jézus Krisztus, hős bűnverő!
Áraszd szívünkbe, küldd az éltünkbe 
Lelkednek tűz-fényét és szent hevét, 
S add kezébe híveidnek  
Igéd éles fegyverét!
                 Vásárhelyi Dezső (HH 229)

Satan incites, sifts, persuades, binds, 
blinds, and rules.

He has one objective: “to steal, and 
to kill, and to destroy” (John 10:10). 
Satan has never, ever spoken a word 
of truth. He lied to Eve in the garden. 
He lies to unbelievers by blinding their 
minds (II Corinthians 4:4). He is a big, 
fat liar. “He has always hated the truth 
because there is no truth in him” (John 
8:44 NLT).

Every battle, ultimately, is a spiritual 
battle. Every conflict is a contest with 
Satan and his forces. Paul urged us to 
stand “against the wiles of the devil” 
(Eph. 6:11). The Greek word he used 
for “wiles” is methodia, from which we 
get our English word “method”. Satan 
is not passive or fair. He is active and 
deceptive. He has designs and strategies. 
Consequently, we need a strategy as 
well. For that reason “though we walk 
in the flesh, we do not war according 
to the flesh. For the weapons of our 
warfare are not carnal but mighty in 
God for pulling down strongholds” (2 
Corinthians 10:3–4).

Our world is in desperate need of 
a generation of Christians who will 
respond in faith to the fear of these days. 
If you have said “yes” to Christ, you 
have the presence of God within you. 
“He who is in you is greater than he 
who is in the world.” (I John 4:4)

We cannot do battle with Satan on our 
own. He is a roaring lion, a fallen angel, 
an experienced fighter, and an equipped 
soldier. He is angry—angry because he 
knows that his time is short (Revelation 
12:12) and that God’s victory is secure. 
He resents God’s goodness toward us 
and our worship of God. He is a skillful, 
powerful, ruthless foe who seeks to 
“work us woe. His craft and power are 
great, and, armed with cruel hate, on 
earth is not his equal.” [Luther] But 
there is wonderful news for the Chris-
tian: Christ reigns as our protector and 
provider. We are more than conquerors 
through him (Romans 8:37).

Arm yourself with god’s Word. 
Load your pistol with Scriptures, 
and keep a finger on the trigger. And 
remember:

 Our struggle is not against flesh and 
blood, but against the rulers, against 
the authorities, against the powers of 
this dark world and against the spiritual 
forces of evil in the heavenly realms. - 
Ephesians 6:12

These are difficult, dark days. Yet, the 
throne of Christ is still occupied and the 
promise of Scripture still rings true. “He 
who is in you is greater than he who is 
in the world.” (I John 4:4)

feet wear the Good News of peace to 
help you stand strong. And also use the 
shield of faith with which you can stop 
all the burning arrows of the Evil One. 
-  Ephesians 6:12–16 NCV

The Bible presents a real and present 
foe of our faith. His name is Satan. 
Some call him the devil. Others call 
him Beelzebub, Belial, the obstructor, 
the tempter, the evil one, the accuser, 
the prince of demons, the ruler of this 
world, or the prince of the power of the 
air. Whatever name you choose, he is 
the enemy, and he is real.

If I were the devil, I’d blame terrorism 
on a broken political system. A 
disenchanted people group. The Wicked 
Witch of the West. I’d want you to feel 
attacked by an indefinable, nebulous 
force. After all, if you can’t diagnose the 
source of your ills, how can you treat 
them? If I were the devil, I’d keep my 
name out of it.

But God doesn’t let the devil get away 
with this and tells us his name. The 
Greek word for devil is diabolos, which 
shares a root with the verb diaballein, 
which means “to split.” The devil is a 
splitter, a divider, a wedge driver. He 
divided Adam and Eve from God in the 
garden and has every intent of doing the 
same to you. Blame all unrest on him. 
Don’t fault the plunging economy or rag-
ing suicide bomber for this bloodshed. 
They are simply tools in Satan’s tool kit.

He is not the cute and harmless 
character of the cartoons. He is not 
an imaginary, dark counterpart to the 
Easter Bunny. He is the invisible yet 
forceful fallen angel called Lucifer, who 
desired the high place only God could 
occupy. He rebelled and disobeyed and 
wants you and me to do the same. “The 
devil, your enemy, goes around like a 
roaring lion looking for someone to eat” 
(1 Peter 5:8 NCV).

Want to read his rap sheet?
“Satan ... incited David” (1 Chronicles 

21:1 NIV).
“Satan has asked ... to sift you [Si-

mon] like wheat” (Luke 22:31 TLB).
“The devil ... persuaded Judas 

Iscariot ... to turn against Jesus” (John 
13:2 NCV).

“This woman ... Satan has kept bound 
for eighteen long years” (Luke 13:16 
NIV).

He has “blinded the minds of those 
who don’t believe. As a result, they 
don’t see the light of the Good News” (2 
Corinthians 4:4 GOD’S WORD).

“He rules the world, and his spirit has 
power over everyone who doesn’t obey 
God” (Ephesians 2:2 CEV).
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2016. február

a BiBlia OlVaSáSrÓl
Ahhoz, hogy valaki úgy igazán meg-

szeresse az Úr Jézust, legjobb eszköz a 
Biblia naponkénti áhítatos és imádságos 
olvasása.

Elviselhetetlennek tartanám, hogy 
akárcsak egyetlen napot is eltöltsek a 
Biblia szívből jövő imádság melletti 
olvasása nélkül. Hogyha valóban áhí-
tattal, buzgó imádsággal olvasom a 
Bibliát, egyre nagyobb békességet és 
örömöt nyerek belőle, több erőt és kitar-
tást kapok a bűn, a világ és a sátán elleni 
harcokhoz, több utálatot minden bűnnel 
szemben, és több szeretetet az Úr Jézus 
iránt, több boldogságot és bizonyosságot 
az örök élet reménységében, ezért a bib-
liaolvasásnak ezeket az áhítattal teljes 
óráit a világ semmiféle öröméért sem 
adnám oda. Nem szeretnék, de nem is 
volnék képes élni ebben a világban, nem 
bírnám ki e földi életet az én szeretett, 
drága Bibliám nélkül.

Amikor hibás voltom és tökéletlensé-
gem lehangol, amikor szomorúvá tesz-
nek a bűneim, amikor lelkem vigaszta-
lás után sóvárog, akkor is a Bibliámhoz 
fordulok. Ezt teszem örömömben és 
szenvedésben, bánatomban és gondja-
im között, gyöngeségemben és a nyo-
morúság idején; és a Biblia segít nekem 
mindent elhordozni, mindenben győzni, 
mindent hinni, mindent remélni és min-
dent eltűrni. Ó, aki nem olvassa naponta 
a Bibliát, az egyáltalán nem is tudhatja, 
milyen felülmúlhatatlan kincsünk van 
Istennek ebben a drága beszédében!

             Louis Harms (1808-1865)

kÖnyVAJÁnló 
kovács József:  

Patak a száraz tájon
beszélgetések a szilágysági 

ébredésről

Az 1960-as szilágysági ébredés az er-
délyi magyar baptisták életében meg-
határozó mozgalom volt. A mozgalom 
eseményeiről és szereplőiről szóló érde-
kes, olvasmányos, de egyszersmind do-
kumentum jellegű könyvet tart kezében 
a kedves Olvasó.

A könyv lapjain nem tudományos ér-
tekezés olvasható, sem pedig kiértékelő 
elemzés Isten ama megújító munkájá-
ról, ami 1954-től bontakozott ki elő-
ször a bihari és szilágysági, majd más 
tájegységeken lévő gyülekezetek életé-
ben. Beszélgetéseket olvashat a kedves 
Olvasó az ébredés néhány vezetőjével, 
résztvevőjével. A beszélgetések szö-
vegének stílusa az élő-beszéd formáját 
követi, meghagyva azt a sajátos kifeje-
zés-, és beszédmódot, ami jellemezte 
mindegyik beszélgetőtársamat. A nyi-
latkozók helyenként szókimondóak, és 
úgy számolnak be harminc év távlatá-
ból az eseményekről, ahogy emlékeznek 
azokra, az évtizedek távlatán átszűrve, 
azokat értelmezve és a tanulságokat 
levonva. Ha a leírtak egyesek számára 
kellemetlenek, vagy ha valaki vitatkoz-
ni akar bizonyos kijelentésekkel, akkor 
vegye figyelembe, hogy a leírtak a meg-
kérdezettek véleménye. Mivel a szö-
veghez semmit sem tettem hozzá, ezért 
a szükséges magyarázatok is csak láb-
jegyzetben jelennek meg. 

...
Az ébredés jó és rossz oldala egyaránt 

felszínre jön. Megismerjük a vezetők 
lelkiállapotát, ragaszkodásukat az Úr-
hoz, buzgóságukat, de gyarlóságaikat 
is. Ebben a kötetben sem e szempontok 
kiértékelésére, sem pedig az ébredés 
elemzésére nem kerül sor. Másokra bíz-

zuk, vagy más alkalomra halasztjuk ezt. 
Az események sodrását követve most 
csak arra figyeljünk, amit Isten Lelke 
akkor tett, elgondolkodva azon, hogy 
ma vajon mit akar közöttünk tenni. Erre 
reflektálva készült az utolsó, összegző 
fejezet, ami az ébredés áldásait próbálja 
csokorba szedni. (részletek)

Kovács József, Szatmárnémeti,  
2015. november 1.

Az a lelki ébredés, amely jelentős 
módon meghatározta az erdélyi magyar 
baptista gyülekezetek lelkiségét és ke-
gyességét, közel fél évszázaddal ezelőtt 
kezdődött a Szilágyságban. Isten egy-
szerű embereket használt fel fontos te-
ológiai igazságok megfogalmazására és 
cselekvésére. A könyvben olvasható ri-
portsorozat, ma is útmutatás és segítség 
lehet azoknak, akik megújulásra, lelki 
ébredésre várnak.  

                               Gergely István

A magyar baptista közösségre mind 
a mai napig hatással levő „szilágysági” 
ébredésről sokan és sokféleképpen írtak 
már, de annak szakszerű feldolgozása 
még várat magára. A lelki áldások köz-
vetítése mellett dr. Kovács József köny-
vének feladata az, hogy e jövőbeni ku-
tatást megbízható forrásként elősegítse. 
Értékes kincset tart kezében az olvasó, 
hiszen az ébredés meghatározó – már 
nem élő – személyiségeinek vallomá-
sain keresztül nyerhet bepillantást abba 
a korszakalkotó munkába, amit Isten 
Szentlelke végzett egyes emberek és kö-
zösségek életében.  E könyvet haszonnal 
forgathatják mindazok, akik a bibliai el-
várásnak megfelelően érdeklődve a múlt 
felől gyülekezeteink, missziónk jövőjét 
is szívügyüknek tartják.  

                                   Kiss Lehel

salyámosi Éva: Öcsike
Könyv egy drogos fiatalemberről, 

aki megtért
Salyámosy Éva neve ismerősen cseng 

baptista körökben, hiszen írásaival ta-
lálkozhatunk a Békehírnök hasábjain, 
hangja hallható a MERA rádión ke-
resztül. A közelmúltban testvérnőnknek 
könyvei jelentek meg Az ítélet: felmen-
tés!, Üzenet kód nélkül! és Hogyan ér-
tettem meg? címmel. Felnőtteknek szóló 
könyvei mellett keresztyén gyermekre-
gényei is megjelentek, melyek trilógiát 
alkotnak. Az első címe: Ugyan ki sze-
retne engem?, a második címe pedig 
Hát mégis szeret engem Valaki. Elmúlt 
év karácsonyára megjelent a trilógia 
harmadik kötete is, Aki tudja, hogy sze-
retik, sosincs egyedül...! címmel.

Salyámosy Éva hetedik könyve, Öcsi-
ke címmel, a Tahi konferenciára jelent 
meg, augusztus 16-án.

A szerző egy interjúban arra a kérdés-
re, hogy: „Miért írtad meg ezt a kényes 
történetet? Nem röstelkedsz feltárni a 
világ előtt a családi titkokat?” így vá-
laszolt:

„Engedd meg, hogy elmondjam, né-
hány dologban másként gondolkodom. 
A történet miért kényes? Mert arról 
szól, hogy egy fiatalembert Isten ho-
gyan mentett ki a baj, a drog fogságá-
ból? Azért kényes, mert ő nevesítve az 
én fiam volt, illetve még most is az? 
Hány ilyen személyt ismerünk a Bibliá-
ból, akinek gondjait az Úr feltárta, hogy 
tudjuk, hol a segítség. Dávid, Péter is 
ilyen volt... Hogy röstelkedem-e? Nem! 
Bár nem a büszkeség hangján szólok er-
ről, hanem inkább a hála hangján az Úr 
felé, hogy irgalommal és kegyelemmel 
fordult felénk és kimenekítette őt az örök 
életre, az utolsó pillanatban.”
                              Horváth  Ferenc
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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iMÁDkOzzUnk 
egymáSért

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

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

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

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

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

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

szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Kelemen Szabolcs lelki-
pásztorért és munkatársaiért.

De élnek szörnyű mostohatestvérei: 
Hívják az ügyvédemet, Nem én voltam, 
Ne szólj bele, és a Társadalom áldozata 
vagyok.

Nem vagyunk sokan a temetésén, mivel 
nagyon kevesen fogták fel, hogy elment.

                             Balczó András
(A többszörös világ és olimpiai bajnok, 

hívő atyánkfia írása az utóbbi időben több 
helyen is megjelent az interneten. Gondo-
latébresztő.) 

A házasság hetét ünneplő 21 ország-
ban több millióan hisznek abban, hogy a 
jó házasság, a biztonságot adó család az 
egyéni és a társadalmi boldogulás egyik 
legfontosabb forrása és a legtöbb ember 
személyes vágya. A házasság hete egyik 
célja, hogy biztatást, módszereket adjon 
a házasságban élőknek, hogy kibonta-
koztathassák a kapcsolatukból mindazt, 
amit ez a lehetőség magában rejt. – dr. 
Herjeczki Kornél, országos koordinátor

„A házasság Isten csodálatos ajándé-
ka és gondoskodása az ember számára, 
amelyben a felek megtapasztalhatják a 
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az 
őszinte megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt, de nem tökéletes társon keresz-
tül. A házasságban egy férfi és egy nő 
saját elhatározásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, segítésére 
és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 
biztonságos és meghitt közösséget jelent 
számukra, és áldásul szolgál életük min-
den más területén is.” 

„Soha ne add fel a küzdelmet a há-
zasságodért!” Mindig van remény. 
Imádkozz kitartóan, és kérj bölcsességet 
ahhoz, hogy miként lehetnél jó hatással 
a párodra! Legyél mindig nyitott arra, 
hogy a saját szíved és hozzáállásod is 
megváltozhat! A jól működő házasságok 
és a családok  ugyanis a társadalom 
szívét jelentik. Újra fel kell fedeznünk, 
hogyan tehetjük boldogabbá a házassá-
gokat, ebből adódóan pedig hogyan te-
remthetünk olyan támogató környezetet, 
amelyben nyugodtan nevelhetjük gyer-
mekeinket. - Gary Chapman

A házassághete idei jelmondata:
A szeretet: szenvedély és döntés

A 2016-os Házasság hete házaspár 
arca Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-
díjas zongoraművész és felesége, Hege-
dűs Katalin.

A Hegedűs művész házaspár május-
ban az USÁ-ba látogat. Programjuk még 
nem végleges. Meghívásuk lehetőségé-
ről érdeklődjenek a szerkesztőnél.

A házasság hetével kapcsolatos régi 
és új programok, információk, for-
rás értékű dokumentumok találhatók 
az Interneten: Hazassaghete.hu és a 
Facebookon.

A Józan Ész halálára 
Nyugodjék békében!
Ma egy szeretett barátunk elvesztését 

siratjuk: Józan Észt, aki sok éven át volt 
közöttünk.

Senki sem tudja biztosan, hány éves 
volt, mivel születési adatai már régen el-
vesztek a bürokrácia útvesztőiben.

Emlékezni fogunk rá, mert olyan érté-
kes leckéket adott nekünk, mint "dolgoz-
ni kell, hogy tető legyen a fejünk felett" 
és "mindennap kell olvasni egy keveset", 
hogy tudjuk, miért lel aranyat, aki korán 
kel, és hogy felismerjük olyan mondatok 
érvényességét, mint "az élet nem mindig 
igazságos" és "lehet, hogy én vagyok a hi-
bás".

Józan Ész egyszerű és hatásos paran-
csok ("addig nyújtózkodj, ameddig a taka-
ród ér") és megbízható, szülői stratégiák 
("nem a gyerek, hanem a felnőtt dirigál") 
szerint élt.

Egészsége akkor kezdett gyorsan rom-
lani, amikor fura szabályokat kezdtek 
alkalmazni: jelentéseket egy hatéves kis-
fiúról, akit szexuális zaklatással vádoltak, 
mert megpuszilta egy osztálytársát; ka-
maszokról, akiknek iskolát kellett változ-
tatniuk, mert feljelentették drogot áruló 
társukat, és a fegyelmezetlen diákját meg-
dorgáló tanítónő elbocsátása csak rontott 
az állapotán.

Józan Ész akkor kezdett háttérbe szo-
rulni, amikor szülők csak azért támadtak 
a tanárokra, mert azok végezték el azt a 
munkát, amelyben a szülők csődöt mond-
tak: fegyelmezetlen gyermekeik fegyel-
mezését.

Még tovább hanyatlott, amikor az isko-
láknak szülői engedélyt kellett beszerez-
niük ahhoz, hogy beadjanak egy aszpirint, 
bekenjenek egy gyereket naptejjel, de tilos 
volt tájékoztatniuk a szülőket, ha egy diák 
drogozott, egy diáklány teherbe esett, 
(pláne, ha abortuszt akart csináltatni).

Józan Észnek elment a kedve az élettől, 
amikor a Tízparancsolat nevetség tárgyá-
vá vált, némely "egyház" üzletté aljasult, 
és amikor a bűnözők kezdtek különb elbá-
násban részesülni, mint áldozataik.

Józan Ész számára kemény csapás volt 
arról értesülni, hogy az ember már nem 
védheti meg magát egy tolvajtól a saját há-
zában, ellenben a tolvaj beperelheti őt, ha 
kezet emel rá, és ha egy rendőr megöl egy 
bűnözőt, (még akkor is, ha ez utóbbinál 
fegyver volt,) azonnal eljárás indul ellene 
aránytalan védekezés miatt.

Józan Ész halálát megelőzte szüleié: az 
Igazságé és a Bizalomé, feleségéé: a Böl-
csességé, lányaié: a Felelősségé és a Tör-
vényességé, fiáé: az Ésszerűségé.

A MABAVisz elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

Alelnökök: Papp János (Magyarország)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)
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A tízparancsolat és én (6)
TiszTelD !

A gyermek nem fogalmazza meg szü-
leit, hanem megnevezi. (Tamási Áron)

Tiszteld a te atyádat és a te anyádat 
(ami az első parancsolat ígérettel), hogy 
jól legyen dolgod és hosszú életű légy e 
földön. (Ef 6,2-3)

Ennek a parancsolatnak domináns 
szerepe van. Nem véletlenül van az ötö-
dik helyen. Az első benyomásokat, az 
élet alapjait az ember gyermekkorában 
kapja, és erre épül az összes többi tudni 
való. Példa nélkül semmi sem tanulható 
meg helyesen. (Seneca) Csak az a biztos 
és állandó az emberben, amit gyermek-
ként tanult meg. (J.A. Komenski) Ezért, 
merem állítani, a következő parancsola-
tok e parancsolat körül forognak, mert 
ez a tengely.

TISZTELD! Maga az Isten, a teremtő 
helyezi ezt glóriaként a bukott emberpár 
fejére. Annak ellenére, hogy az ember 
nem TISZTELTE Istent, tiltását semmi-
be vette, Isten tiszteli az embert, és segít 
neki, hogy betölthesse parancsát, melyet 
előzőleg mondott: "Szaporodjatok és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet, 
és hajtsátok birodalmatok alá a földet: 
és URALKODJATOK..." 1Móz 3,16-17. 
A fájdalmas szülés, a nehéz földmunka 
mellett ez a KEGYELEM, Isten szerete-
tének ajándéka. Isten rámutat az ember-
párra, és azt mondja: tiszteld őket, mert 
így lesz jó és hosszú életed e földön.

Ez a kegyelem jelenik meg az angyal 
köszöntésében: "Ne félj Mária, mert 
kegyelmet találtál Istennél." Lk 1,30. 
Azért kegyelem, mert Mária asszony-
ember. Jézus emberré lételénél erről 
nincs szó, mert Ő Isten-ember. Mária 
válasza pedig az, ami minden hívő asz-
szony válasza kell, hogy legyen: "Imhol 
az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te 
beszéded szerint." Lk 1,28-38.

Mária egy új korszak küszöbén van. 
Megjelenik a kegyelem, és megszűnik a 
törvény. Mackinston azt mondja, hogy a 
kegyelem és a törvény össze nem egyez-
tethető, mert tartalmilag különböznek. 
A törvény azt mondja, hogy milyen 
kell legyen az ember, a kegyelem pedig, 
hogy milyen az Isten. Hogyan lehet ösz-
szehozni e kettőt egy rendszerbe? Hogy 
lehetne az ember megváltva részben a 
törvény, és részben a kegyelem által? 
De a kegyelemben lehetséges: "Mert a 
Jézus Krisztusban való élet lelkének tör-
vénye megszabadított engem a bűn és a 
halál törvényétől." Rm 8,2.

"Szaporodjatok és sokasodjatok, és 
töltsétek be a földet, és hajtsátok biro-
dalmatok alá, és uralkodjatok..."1Móz 
1,28. Birtokolni és uralni akarja a föl-
det az ember, de a maga módján. Ésaiás 

próféta panaszolja is a 45,9-10-ben: "Jaj 
annak, aki alkotójával perbe száll, ho-
lott cserép a föld többi cserepeivel! Va-
jon mondja-e az agyag az alkotójának: 
Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nin-
csenek kezei? Jaj annak, aki atyjának 
mondja: Miért nemzesz? és az asszony-
nak: Miért szülsz?" Jóbot pedig Isten 
kérdezi: "Ki az, aki elhomályosítja az 
örök rendet tudatlan beszéddel?" Jób 
38,2.

Szülők, segítsetek gyermekeiteknek, 
hogy tisztelhessenek - jegyeztem ezt fel 
valamikor régen - mert ők Isten munka-
társai. Ők az utódok nemzői és nevelői. 
Az Istent tisztelő szülők tiszteletre mél-
tók, és az engedelmesség természetes. 
Ez kifejeződik is az Ef 6,1-ben: "Ti gyer-
mekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek 
az Úrban, mert ez az igaz." Az én szü-
leim Isten-tisztelése tette természetessé 
számomra a tiszteletet. Ők a maguk és 
gyermekeik életét is Igével irányították.

Történt, de hála az Úrnak, segíteni 
tudtam. Egy vasárnap hozzám jön egy 
fiatal édesanya, testvérnőm, és megszo-
rítva karomat azt súgja: Eszter, bajban 
vagyok. Terhes vagyok. A harmadik 
gyerek az már baj?! Ezt meg ne ismé-
teld, hanem adj hálát az Úrnak, hogy 
alkalmasnak talált még egy gyermek 
nevelésére! És megszületett Teodóra, 
és szépen megfér két bátyjával. Vagy 
amikor a már idős testvérnőm, akit na-
gyon becsültem, csodás nyugalommal 
kijelenti, hogy ők a harmadik leányt 
nem tervezték. Ezt akkor világ szerint 
tesszük? Pedig ismerjük Pál apostol kö-
nyörgését a Rm 12,1-2-ben.

Hát hol, és hogyan hiszünk? Hol az 
Isten tisztelete? Isten tényleg nem tud-
ja, ki hány gyereket tud vállalni? (Isten 
a megvetett és becsapott Leát kitünteti 
azzal, hogy ő szüli meg Izráel szinte 
összes törzsfőjét, míg Ráhel csak kettőt, 
és a második szülésbe bele is hal.)

A tiszteletet nem lehet követelni - bár 
teszik sokan - azt adni kell. "Ti atyák, ne 
ingereljétek gyermekeiteket, hanem ne-
veljétek az Úr tanítása szerint." Ef 6,4.

A Teremtő Isten a tisztelet glóriájával 
koronázza meg az emberpárt. Védelem 
alá helyezi, úgy, hogy aki tiszteletlen 
a szülővel, az Istennel találja magát 
szemben. Milyen szomorú, hogy mégis 
sokan "levetik" magukról e méltóságot, 
nem törődve az Isten adta jó élet lehető-
ségével.

Mint ahogy megbízható tény, hogy az 
élet az anyaméhben készülődés a földi 
életre, úgy biztos, hogy az élet e testben 
készülődés arra az életre, mely a földi 
élet után következik, és amely örök. 
Boldog az, aki az anyaméhből épen és 
egészségesen jön ki. De ezerszeresen 
boldogabb az, aki innen tiszta, jól nevelt 
lélekkel mehet át az örökkévalóságba. 
(J.A. Komenski)

            Nagyajtai Eszter (Szabadka)

Jézust szeretnék látni 
Az alhambrai hirdetőben olvastuk 

(2015. november 22.)
A Philadelphia-i Tenth Presbyterian 

Church néhai lelkipásztora, James 
Montgomery Boice írja az evangélium 
magyarázatában, hogy a legemlékeze-
tesebb szószék, amiről igét hirdethetett 
egy Long Island-i bibliaiskola templo-
mában áll. A pulpitusok hátsó oldala 
mindig más képet mutat, mint az, ame-
lyik a hallgatóság felé néz. A mikro-
fonok, kapcsolók és kábelek, irat - és 
könyvtartók, na meg az idővel való jó 
gazdálkodásra emlékeztető óra helyett 
a kis kápolna szószékének belső oldalán 
ez a felirat várta az igehirdetőket: 

„Jézust szeretnék látni.”
(Fölírom én is a szószékünkre.)


