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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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Menekülő eMberek - Jónás 1:3; 1 Sámuel 19:18 
jött Kanadába menekült státuszt kérni. 
Azonban nem őróluk akarok írni, ha-
nem általában a menekülést választó 
emberekről. 

Ernest Hemingway, az egyik rövid 
történetében ír egy Paco nevű fiatal-
emberről, aki az apjával való rossz vi-
szonya miatt elmenekült otthonról. Az 
apja, bizonyos idő után keresni kezdte a 
fiát, és miután megtudta, hogy Madrid-
ban lakik, a helyi újságban a következő 
hirdetést tette fel: „Kedves Paco, jöjj el 
holnap délben az újság irodája elé, hogy 
találkozzunk. Minden meg van bocsát-
va. Szeretlek. Apád”. Másnap, az apát 
600 Paco nevű fiatalember várta az új-
ságiroda előtt. 

A fenti történet fényt vet arra a tényre, 
hogy sok menekülő ember él a világon, 
valamint arra is, hogy a legtöbben sza-
badulni szeretnének ebből az állapotból.

A következőkben tehát a menekülés-
ről szeretnék írni, megemlítve ennek 
okát, fajtáit, menekülési stratégiákat 
valamint a kivezető utat ebből az élet-
stílusból. 

1. A menekülés oka. Sok oka lehet 
a menekülésnek, mint például a lelki 
üresség, céltalanság, reménytelenség, 
unalom stb., azonban a legtöbb esetben 
azért választják ezt az utat az emberek, 
mert nem akarnak, vagy hitük szerint 
nem képesek szembenézi a helyzettel, 
realitással, problémával és azt gon-
dolják, hogy ha más helyre költöznek, 
környezetet, munkahelyet illetve házas-
társat cserélnek, akkor megoldódik a 
helyzet. Úgymond maguk mögött tudják 
hagyni a bajaikat. A valóság azonban 
az, hogy legtöbbször ez nem működik, 
mert a problémák velünk futnak, elkí-
sérnek minket, hisz legtöbbször ben-
nünk találhatóak. 

2. A menekülés fajtái. A menekülés-
nek legalább két fajtája van: A pozitív, 
illetve a negatív menekülés. 

Pozitív menekülésnek nevezhetjük 
azt, ha valaki nem gyávaságból, ha-
nyagságból vagy félelemből választja 
ezt az utat, hanem a józan ész alapján. 
Például, Dávid megölhette volna Sault 
már az elején a palotában, vagy később 
a barlangban. Szíthatott volna lázadást 
is a király ellen, hisz a közvélemény őt 
pártolta, azonban ő inkább választotta 
a menekülés útját a hite, szeretete és 
embersége alapján. Ugyanígy járt el, 
amikor saját fia, Absolon ellen menekült 
el. Nem félelemből, hanem szeretetből 
tette. És aminek szeretet a motiváció-
ja, az rossz dolog nem lehet. Továbbá 
azt is nevezhetjük pozitív menekülés-
nek, mikor az életünk megmentéséről 
van szó. Például József és Mária, Isten 
útmutatására menekültek Egyiptomba, 
hogy megmentsék Jézust Heródes gyil-
kos terve elől. Ugyanitt megemlíthetjük, 
hogy olykor az életünkben lévő stressz 
elől kell elmenekülnünk egy szabadság-
ra. Enélkül, olyan autóhoz hasonlítható 
az életünk, amelynek soha nem állítják 
meg a motrát és hamar kiég, vagy besül. 
Végül a pozitív menekülések közt szóba 
jön a bűn elől való menekülés. Nemrég 
halottam egy bizonyságtételt, amiben 
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folytatás a 3. oldalon

A világunk tele van menekülő em-
berekkel. Attól kezdve, hogy Ádám és 
Éva a bűnbeesésük után megpróbáltak 
elbújni, elmenekülni Isten elől, sokan 
választják azt, hogy inkább menekül-
nek a felelősség, probléma, realitás elől, 
mintsem hogy szembenézzenek vele és 
felvállalják, illetve megoldják azt. Itt 
Kanadában a szó szoros értelemében is 
felkapott téma a menekültekről beszél-
ni, írni, hisz az elmúlt 3-4 évben több 
mint 10 ezer magyarországi személy 

Babits Mihály: 
JónáS iMáJa

Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s úgy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelzőkarókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos utakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rím
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, 
       hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kínoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy még vakabb és örök
Cethal szájában végkép eltűnök,
a régi hangot s szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy míg az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne  
       haljak.   (1939)
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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)

Jónás könyve Bibliánk egyik gyöngy-
szeme. Ezekben a hetekben a legtöbb 
magyar baptista gyülekezetben újra el-
hangzottak az ismerős és mégis, most is 
aktuális igék, üzenetek. Bízom benne, 
hogy az itt olvasható, Jónás könyvével 
kapcsolatos írások is gazdagítják az Is-
ten igéjét és az irodalmat is szerető ol-
vasókat. A magyar irodalom egyik pá-
ratlanul szép alkotását, Babits Mihály 
remekét is közöljük - terjedelme miatt 
sajnos csak kivonatosan. Spurgeon pré-
dikációjából Borzási Sándor testvér ál-
tal válogatott gondolatsort is figyelmük-
be ajánlom. 

A bridgeporti Első Magyar Baptis-
ta Gyülekezet 100 éves történetét Kish 
Ernő testvér, a gyülekezet azóta már az 
Úrhoz költözött neves fia eleveníti meg 
számunkra a jubileumi istentisztelettel 
kapcsolatban. 

Felhívom még figyelmüket Varga An-
tal testvér Argentínából érkezett levelé-
re. Gondoljunk imádságainkban gyak-
rabban a szórványban élő, idős magyar 
testvéreinkre! 

Elnézésüket kérjük, hogy lapunk most 
is egy kicsit megkésve érkezik. (szerk)

a CHiCaGói  
Magyar baptista Gyülekezet 

április 21, 22-én ünnepli 
fennállása  

25. ÉVFOrDUlóJáT.
Szeretettel hívjuk és várjuk 
a Szövetségünkhöz tartozó 
gyülekezetek testvériségét. 

ÉVkÖZi GYŰlÉS
Szövetségünk évközi gyűlésére 
április 19-21 között kerül sor  

CHiCaGóban.
Szeretettel várjuk a  
lelkipásztorokat és a  

gyülekezetek képviselőit.

iFJÚSáGi TalálkOZó
CleVelanD
2012. május 25-27

Mottó: Igaz vagy Hamis?  
Milyen keresztyén vagy? 

(True or False? What kind of  
a Christian are you?)

Máté 7:21-23
Szeretettel meghívjuk  

gyülekezeteink fiataljait!
Jelentkezéseket máris elfogadunk, 

úgy a részvételre, mint a szállásra is. 
Jelentkezni a clevelandi ifjúság  

vezetőjénél lehet: 
Boda András, tel: 1-440-212-8176, 

BEBoda04@yahoo.com

GYerMek ÉS Tini-TábOr 
ráMában 

Sok szeretettel hívunk minden 
gyermeket és 15 év alatti tinédzsert 
július 2-8 között a Ráma Táborba. 
Az előző évek jó tapasztalataira épít-
ve, az idén is szeretnénk színvonalas 
bibliai és missziós történetekkel, sok 
játékkal és a Couchiching tóban való 
fürdéssel tanulságossá és élvezetessé 
tenni ezt a hetet. A táborozás díja a 
teljes hétre 200 kanadai dollár gyer-
mekenként. 

Jelentkezni Balla Sándor táborigaz-
gató testvérnél lehet, legkésőbb júni-
us 17-ig, a következő telefonszámon, 
illetve email címen: 1-416-991-6636; 
bsandor@bellnet.ca

105. kÖZGYŰlÉS
ráma Tábor, 

2012. június 29 - július 1. 
Vegyen részt szövetségünk 

legnagyobb évi rendezvényén; 
tervezze meg időben utazását!
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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)

2012. március 3. oldal

Menekülő  eMberek
 folytatás az 1. oldalról
valaki arról számolt be, hogy megtéré-
se előtt a világi élet, benne a tánc és az 
italozás volt a szenvedélye. Megtérése 
óta nem megy ilyen helyekre, mert nem 
akarja kitenni magát értelmetlen kí-
sértésnek. Úgymond, nem akarja lelki 
energiáját értelmetlen küzdelmekre pa-
zarolni. 

A pozitív meneküléssel szemben van 
a negatív menekülés, ami mindig gyá-
vaságtól, hitetlenségtől, illetve önzéstől 
motivált döntés. Ide sorolhatjuk Jónás 
menekülését, aki a küldetést elől futott. 
Nem akarta, vagy nem merte vállalni 
azt. Lehetett rá oka, magyarázata, hogy 
miért nem megy Ninivébe, de döntése 
akkor is negatív és káros volt. Továbbá 
megemlíthetjük Amnónt, aki a felelős-
ség elől futott. Arra volt esze és bátor-
sága, hogy megerőszakolja Támárt, de 
mikor arról lett volna szó, hogy felelős-
séget vállaljon tettéért és feleségül ve-
gye, gyáván hátat fordított neki, fokozva 
így tettének súlyosságát és Támár meg-
alázását. Végül negatív menekülés az, 
amikor valaki fut a múltjában, jelené-
ben vagy jövőjében rejlő valóságos vagy 
képzeletbeli negatív események, problé-
mák elől. Ez a fajta menekülés nagyon 
veszélyes. Jónás a hal gyomrába került. 
Amnón az életével fizetett tettéért és sok 
fájdalmat idézett elő a családja életében. 
És mindazok, akik menekülnek, csak 
fokozzák a helyzet súlyosságát, és új 
gondokat ragasztanak a korábbiakhoz. 

3. Menekülési stratégiák. A menekülő 
emberek tudnak nagyon leleményesek 
lenni. Olykor választják a fizikális el-
szakadást. Elköltöznek egy másik vá-
rosba vagy országba, azt remélve, hogy 
mindent maguk mögött tudnak hagyni. 
Gyakran váltják a munkahelyeket és a 
partnereket, keresve azt a helyet vagy 
kapcsolatot, amelyben nem lesz semmi 
probléma. Ismerek egy személyt, aki 
úgy próbál elszakadni a környezetétől 
és a benne rejlő problémáktól, hogy 
csak olyan esetben megy ki a lakásá-
ról, bár fiatal és fizikailag egészséges, 
amikor abszolút nincs más választása. 
Úgy hiszi, rengeteg veszély leselkedik 
rá a lakásán kívül és ezért annak zárt 
falai közé menekül. Mások az elméleti 
elhatárolódást választják. Nem mennek 
ugyan el, de mindent megtesznek, hogy 
ne kelljen a problémákra koncentrálni-
uk. Belemerülnek a munkájukba, hob-
bikba és különböző tevékenységekbe. 
Ezek önmagukban nem rossz dolgok, 
de ha megoldatlan problémákból mene-

ki  TUDJa? 
ninive királya tanácsosaival 

és önmagával vívódik, Spurgeon 
pedig megtérésre hívja hallgatóit

Mintha látnám Ninive királyát, amint 
tanácsosai között ül, s mintha hallanám, 
hogy így szól egyik tanácsosa: „Kevés 
reményünk lehet az irgalomra, mert vi-
lágos, hogy Jónás irgalomról nem be-
szélt. Milyen rettenetesen szólt Jónás! 
Még csak egy könnycseppet sem ejtett! 
Meg vagyok győződve róla, hogy Jónás 
Istene igen igazságos és szigorú. Nem 
fog kímélni minket, el fogunk veszni!” 
De a király így válaszolt: „Ki tudja?” 
Te így gondolod, de azt nem állíthatod, 
hogy így is van.  Inkább reményked-
jünk, mert „ki tudja?”

A tanácskozás során a király egyik 
nagy ismerettel bíró tudósa talán ezt 
mondhatta. „Király, örökké élj! Jónás 
Istene rettenetes Isten. Nem hallottad, 
mit cselekedett Egyiptomban, miként 
vesztette el Fáraót és minden seregét a 
Veres-tengerben? És nem hallottad, mit 
tett Sénakhéribbel, miként őt és seregét 
elveszítette? Hogy-hogy nem vetted még 
észre hatalmának dörgését, és rettentő 
cselekedeteit? Bizony, Ő nem lesz irán-
tunk sem irgalmas!” De a király azt fe-
lelte. „Ki tudja?” Te nem tudod; mindez 
csak feltételezés. „Ki tudja?"

Lehet, hogy a király magát is így biz-
tatta, s tanácsosainak is elmondhatta: 
„Uraim, egyet meg nem cáfolhattok, 
hogy t.i. mi nagy bűnösök vagyunk, s 
ha megbánjuk tetteinket - és irgalmas-
ságért esedezünk, ez nem lehet hátrá-
nyunkra. Kárunk nem lenne belőle, még 
ha nem is nyernénk meghallgatást.

Meg aztán - folytathatta a király - 
igaz, hogy Jónás nem mondta, hogy 
az Isten megkegyelmez, de azt sem 
mondta, hogy nem kegyelmez meg. Jó-
nás ajkáról ez a kiáltás hangzott: „Még 
negyven nap, és elpusztul Ninive” - de 
azt nem mondta, hogy végképp nem 
kegyelmezne meg. „Ki tudja?” Ha va-
laki ezt megmondhatta volna, az maga 
Jónás lett volna. Nemde haragos tekin-
tetű ember volt ő? Ha lett volna még egy 
„mennydörgés” a tarsolyában, nemde 

külünk beléjük veszélyesekké válnak. 
Más esetekben káros tevékenységekhez 
fordulnak azok, akik keresik az elméleti 
elhatárolódást. Alkoholba, kábítószerek 
használatába, szerencsejátékba, porno-
gráfiába és sok más romboló tevékeny-
ségbe kezdenek, még mélyebbre ásva ez 
által, az amúgy is mély gödröt, amiben 
találtatnak. Végül sokan választják a 
mások hibáztatásának a stratégiáját. Azt 
hiszik, hogy ha mást vádolnak a hely-
zet miatt, amiben vannak, akkor róluk 
leesik a helyzet felvállalásának és meg-
oldásának a felelőssége.

4. Kivezető út a menekülő életstílus-
ból. Az első lépés a helyzet felismerése 
és beismerése. Vagyis annak az elisme-
rése, hogy én okoztam magamnak ezt a 
problémát, én vagyok a felelős érte és 
rajtam áll, hogy változtassak a dolgo-
kon. Ebben jó példa előttünk a tékozló 
fiú, aki beismeri tévedését, felkel, ha-
zamegy, bocsánatot kér az Atyától és 
átéli azt a valóságot, hogy az élet igazi 
öröme és élvezete nem a nagyvilágban, 
hanem otthon, az Atya karjaiban van. 
A második lépés a segítségkérés. Isten 
azért helyezett minket család, gyüleke-
zet, barátok közösségébe, hogy ne kell-
jen egyedül megharcolnunk küzdelme-
inket. Kérjünk segítséget. Biztos, hogy 
mindig lesz valaki, aki mellénk áll és tá-
mogatni fog. Sajnos a segítségkérésben 
sokszor akadályt jelent számunkra a gő-
günk, büszkeségünk. Végül hadd említ-
sem meg a legfontosabb lépést, az Isten-
hez való menekülést. Ő az, Aki szeret 
minket a tékozlás állapotában is, és ki-
tárt karjaival hazavár. Jónás Istenhez ki-
áltott a hal gyomrából és megmenekült.  
Dávid is felismerte ezt a kegyelmet. 
Első útja menekülésében Sámuelhez, az 
Isten emberéhez vezetett, ahol átélhetett 
egy csodálatos szabadulást. Később így 
ír a 18-ik Zsoltárban: „Az Úr az én kő-
szálam, váram és megmentőm, Istenem, 
kősziklám, Nála keresek oltalmat, paj-
zsom, hatalmas szabadítóm, fellegvá-
ram! Az Úrhoz kiáltok, Aki dicséretre 
méltó, és megszabadulok ellenségeim-
től”.  Maga Isten is bátorít minket, hogy 
hozzá fussunk nehéz helyzeteinkben: 
„Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején! Én megszabadítalak, és te dicső-
ítesz engem” Zsoltárok 50,15.

Összefoglalásként elmondhatjuk, 
hogy sok menekülő ember van a vilá-
gon. Ezek közül a legtöbben a problé-
máik elől futnak, ami nagyon veszélyes 
és káros dolog. Mint említettem, a bajok 
nem oldódnak meg és nem tűnnek el 
maguktól. Meg kell térni a rossz dönté-

sekből, cselekedetekből és Isten, család, 
gyülekezet és barátok segítségét kérve 
szembe kell nézni önmagunkkal, vala-
mint feladatainkkal és meg kell oldani 
azokat, akár mögöttünk, akár előttünk 
vannak azok.

                        Püsök Dániel
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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 2012. március 

odadobta volna még azt is? Bizonyo-
san!” — mondta a király. És ha Jónás e 
szavaknál megállt, és nem tette hozzá, 
hogy „nem kegyelmezek meg”, az igen 
jó jel. Ki tudja? Ha Jónás erről semmit 
sem szólt, akkor mi sem szólhatunk.”

Talán ez a gondolatsor lehetett a király 
reménységének fő alapja:  „Ó, ha Isten 
el akarna minket veszteni anélkül, hogy 
a kegyelem lehetőségét megadná, ak-
kor nem küldte volna el Jónást negyven 
nappal előbb. Akkor egy napi kegyelmi 
időt sem adott volna, hanem egy csapás-
sal megsemmisített volna bennünket. 
Egy csapást és egy igét küldött volna, de 
a csapást küldte volna először.  Harag-
jában a várost min den értesítés nélkül 
elpusztította volna. Mit tett Sodomával? 
Nem kül dött oda előre intő követséget; 
feljött a nap és tűz szállott alá az Ő min-
denható kezéből. De nem így bánt Nini-
vével: Ninive intést kapott.”

Spurgeon prédikációjából  
(Who can tell? Nr. 275.)  

Borzási Sándor kivonata

áHÍTaTOS PerCek

"Láttam az elnyomottak könnyeit, akik-
nek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erő-
szakosan bánnak velük, és nincs vigasz-
talójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a 
halottakat, akik már régen meghaltak, az 
élőknél, akik még életben vannak… Lát-
tam a nap alatt ilyen hiábavalóságot is: 
Van egyedülálló ember, akinek nincs sen-
kije, sem fia, sem testvére, még sincs vége 
fáradozásának" (Préd 4:1-3, 7-8).

A "nap alatt" látott dolgok azok a va-
lós, vagy képzelt élethelyzetek a Prédi-
kátor könyvében, melyeket az istente-
lenség okoz. Hiábavalóságként jellemez 
minden ilyent ez az istenfélelemre ne-
velő könyv - illanónak és értelmetlen-
nek. Az életünk részei, de nem úgy, 
ahogyan mennyei Atyánk szeretné azt. 
A minősítésük viszonylagos, és ezt fon-
tos a könyvet tanulmányozva mindig 
szem előtt tartani. A pillanatnyi jónak 
is van értéke. Amit értelmetlennek tart 
az egyik, azért a másik okkal harcol. 
Éppen ezért, a Prédikátor könyve ol-
vasásához és értelmezéséhez alázatos 
jószándék szükségeltetik a bibliai érte-
lemben vett taníthatóság mellett. Azt is 
tanácsolják e könyv első tanítói, hogy a 
hívő közösségben foglalkozzunk az itt 
felvetett kérdésekkel, ne magunkban: 
vessük össze élettapasztalatainkat és 
vegyük igénybe a Gyülekezetnek kínált 
segítséget, a Szentlélek oltalmát és ve-
zetését az itt kijelentett igék jelentőségé-
nek megértéséhez.

Rengeteg igazságtalanság történik kö-
rülöttünk. Sokan, sokféleképpen szen- 
vednek és nélkülöznek. Az elnyomot-
tak könnyeit kevesen látják meg. A fáj-
dalom oka gyakran a másik ember go-
noszsága; a könnyek hozzánk és rólunk 
is beszélnek. salamon megértette, amit 
mondtak; kétszer is leírja: "nincsen vi-
gasztalójuk." Ezt az állapotot pontosítja 
még néhány mondattal később a szomo-
rú tény (bár már egy másik helyzetről 
van szó kétségtelenül), hogy a hozzátar-
tozóik hiányoznak.

Az ember élettartamának a meghosz-
szabbodása a fejlett társadalmak napon-
ta felemlegetett gondjai közé lépett. Az 
életmódban beállt változások, életkö-
rülményeink mássága és az orvostudo-
mány eredményei lehetővé teszik, hogy 
az aktív életszakasz (és az azt követő) 
akár évtizedekkel is hosszabbak legye-
nek. Olyan méretű kihívás is ez a jó, 
aminek egyelőre a gazdasági vonatko-
zásai kötik le sokak figyelmét, pedig a 
személyes vetülete sokkal közelebbről 
érinthet mindnyájunkat.

Gondoljunk idős testvéreinkre, isme-
rőseinkre, akik maguk sem számítot-
tak arra, hogy a szorgalmas munkában 
és takarékos előretekintéssel leélt aktív 
évek után jön még egy hosszú életsza-
kasz, több, előre nem látható kihívás-
sal - amire felkészülni nem tudtak. Va-
gyonukat meglopta a gazdasági válság. 
Legfontosabb kapcsolataiktól megfoszt-
ja őket a körülöttük iszonyú sebesség-
gel robogó modernség (hozzátartozóik 
elfoglaltsága, kényelemszeretete, vagy 
más bűnök).

Néhány éve egy idős magyar asszonyt 
kezdtem látogatni a közeli öregotthon-
ban. Az első beszélgetések után már 
nyilvánvaló volt, hogy a rendszeresen 
ismételt "sajnálom, hogy nem találko-
zott a fiammal, éppen most ment el" a 
fájdalmát takarta, mint a nyáron is viselt 
vastag takaró a gennyes lábszárán. A 
gondozók sem törődtek vele, senki sem 
látogatta… addig.

Az ősszel nyugdíjas otthonba költö-
zött egy ismerősöm a feleségével. Tanár 
volt; a nyári szemeszter végén eladták 
a házukat, hogy az új helyen hozzá-
kezdjenek a nyugdíjas évekhez. Már az 
első közös reggeli kihozta a sodrából. 
A gondozó, aki pertlit akart a nyakába 
kötni, "kedveskémnek" szólította (mint 
kiderült, senkit sem szólítottak a nevén), 
és megfenyegette az egyébként most is 
egy új könyvén dolgozó szociológia pro-
fesszort, hogy máshova ülteti, ha nem 
viselkedik. A barátom ösztökélésére ön-
kormányzatot alakítottak az "öregek", 
majd tanfolyamra kötelezték a gondozó-
kat. A tapintatlanoknak ajtót mutatnak 
- átvették új otthonuk vezetését.

Óbecsey István:

SZereSSÉTek aZ ÖreGekeT!
Nagyon szépen kérlek titeket,
szeressétek, az öregeket,
A reszkető kezű ősz apákat,
a hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos, eres kezeket,
az elszürkült sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket,
adjatok nekik szeretetet,
Szenvedtek ők már eleget,
vigasztalóik ti legyetek!
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek őket szűk odúkba,
ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg a panaszukat,
enyhítsétek meg a bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok,
legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek benneteket,
szeressétek az öregeket!

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget,
hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett -
Azért én, kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
mert ti lesztek majd az öregek!
S mindazt, mit nekik tettetek,
azt adják nektek a gyerekek!
Azért előre intelek titeket,
szeressétek az öregeket!

Szép és jó dolog megöregedni. Az 
öregség is az élet része, csakúgy, mint a 
gyermekkor, vagy az aktív életszakasz. 
Az ember nem "más" attól, hogy koros. 
Tiszteletet érdemel, mint minden isten-
képmás. Szükségei és igényei vannak. 
A kísértéseit és a céljait vigyázza, mint 
a fiatal - hol jól, hol rosszul. A gondo-
zásra szorulót elkerülve, vagy szeretve 
önmagunkról is vallunk. Óbecsey Ist-
ván "Szeressétek az öregeket!" c. versé-
ben fogalmazódik meg az előttünk járó 
generáció kérése, amit ha idejében nem 
hallunk meg, elkéshetünk vele örökre.

Imádkozzunk gondozásra szoruló 
idős testvéreinkért, és gondozóikért. 

                                Novák József
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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)

2012. március 5. oldal

De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád,
annál világosabb előtte orcád.
Most már tudom hogy nincs mód futni tőled
s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved.
De te se futhatsz, Isten, énelőlem,
habár e halban sós hús lett belőlem!"
...
Jössz már, Uram, jössz, záraim kizárod
s csahos szókkal futok zargatni nyájad.
Mert imádságom elhatott tehozzád
és végigjárta a Magasság hosszát.
Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen,
hogy amit megfogadtam, ne felejtsem,
mert aki éltét hazugságba veszti,
a boldogságtól magát elrekeszti."

Így szóla Jónás, s eljött a negyednap
és akkor az Úr parancsolt a halnak,
ki Jónást a szárazra kivetette,
vért, zsírt, epét okádva körülötte. 

Harmadik rész 
S monda az Úr Jónásnak másodízben:
"Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten.
Menj, a nagy Ninivéig meg se állj,
s miként elédbe írtam, prédikálj!"

S fölkele Jónás, menvén Ninivébe,
melynek három nap volt járó vidéke,
három nap taposhatta azt akárki
s kanyargós utcáiból nem talált ki.
...
kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként:
"Halld az Egek Urának Istenének
kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg,
vagy kénkövekkel ég föl ez a város
s föld alá süllyed, negyven napra mához!"
     
Így ért, az asszonyoktól közrevéve,
harmadnap a királyi ház elébe.
… Jónást meg egy cifra oszlop
tetejébe tették, hogy szónokoljon
és jövendölje végét a világnak.

És Jónás akkor egy iszonyú átkot
kiáltva a királyra s udvarára
s az asszonyokra és a palotára
s a színészekre és a mímesekre
s az árusokra és a mívesekre
s az egész Ninivére mindenestül,
leugrott, és az őrökön keresztül
kitört, s a termen át, s a szoborerdőn,
csarnokon, folyosókon és a kerten,
tavat megúszva, rácsokon lekúszva,
s a vízvezeték-csatornán lecsúszva,
utcán és bástyán, falmentén szaladva
rohant ki Ninivéből a szabadba,
egyetlen látomással dúlt szívében:
hogy kő kövön nem marad Ninivében.
…
Elküldtél engem, férgekhez a férget,
kik ellenedre s fricskád nélkül éltek.
Én inkább ültem volna itt a pusztán,
sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán.
De böjt s jámborság néked mint a pélva,
mert vétkesek közt cinkos aki néma.
Atyjafiáért számot ad a testvér:
nincs mód nem menni ahova te küldtél.
Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra.
Lám, megcsúfoltak, Egek Alkotója!

Szolgádat pellengérre állították,
mert gyönge fegyver szózat és igazság.
Nincs is itt haszna szépszónak s imának,
csak harcnak és a hatalom nyilának.
Én Jónás, ki csak a Békét szerettem,
harc és pusztulás prófétája lettem.
Harcolj velük hát, Uram, sújtsd le őket!
Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket,
mert nem lesz addig igazság, se béke,
míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre."

S elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt,
és már a harmincnyolcadik nap eljött.
Jött a reggel és a dél és az este:
Jónás egész nap az ég alját leste.
S már a láthatár elmerült az éjben,
s egy árva ház sem égett Ninivében.

negyedik rész 
Mert látá az Úr, hogy ott egyik-másik
szívben még Jónás szava kicsirázik
mint a jó mag ha termőföldre hullott,
s pislog mint a tűz mely titkon kigyulladt.
S gondolta: "Van időm, én várhatok.
Előttem szolgáim, a századok,
fújják szikrámat, míg láng lesz belőle;
bár Jónás ezt már nem látja, a dőre.
Jónás majd elmegy, de helyette jő más",
így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás
…
S monda az Úr Jónásnak: "Lásd, valóban
méltán búsulsz s vádolsz-e haragodban
a széleslombú, kövér tök miatt,
hogy hűs árnya fejedről elapadt?"
S felelt, kitörvén Jónásból a méreg:
"Méltán haragszom azért, mígcsak élek!"

És monda akkor az Isten: "Te szánod
a tököt amely egy éjszaka támadt
s egy másik éjszaka elhervadott;
amelyért kezed nem munkálkodott;
amelyet nem ápoltál, nem neveltél,
lombja alatt csak lustán elhevertél.

És én ne szánjam Ninivét, amely
évszázak folytán épült vala fel? ...
Melyben lakott sok százszor ezer ember
s rakta fészkét munkálva türelemmel:
ő sem tudta, és ki választja széllyel,
mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével?

Bizd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak újabb Ninivék
és jönnek új Jónások, mint e töknek
magvaiból új indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti."

Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott.
A nap az égen lassan ballagott.
Messze lépcsős tornyai Ninivének
a hőtől ringatva emelkedének.
A szörnyű város mint zihálva roppant
eleven állat, nyúlt el a homokban.
(részletek)   (1938)

Babits Mihály: JónáS kÖnYVe
első rész
Monda az Úr Jónásnak: "Kelj fel és menj
Ninivébe, kiálts a Város ellen!
Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság:
szennyes habjai szent lábamat mossák."
Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna,
de nem hová a Mennybeli akarta,
mivel rühellé a prófétaságot,
félt a várostól, sivatagba vágyott,
ahol magány és békesség övezze,
semhogy a feddett népség megkövezze.
Kerülvén azért Jáfó kikötőbe
hajóra szállott, mely elvinné őtet
Tarsis felé, s megadta a hajóbért,
futván az Urat, mint tolvaj a hóhért!

Az Úr azonban szerzett nagy szelet
és elbocsátá a tenger felett
s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor
ingó és hulló kék hullámfalakból,
mintha egy uj Ninive kelne-hullna,
kelne s percenként összedőlne újra.
Forgott a hajó, kettétört az árboc,
deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
...
"Mi dolog ez, hé, te nagy alható?
Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves
istenedhez, talán ő megkegyelmez!
Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet
szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet?
Mely város vall polgárának, büdös?
S e fene vízen át velünk mivégre jössz?"

S ő monda néki: "zsidó vagyok én
s az Egek Istenétől futok én.
Mi közöm nékem a világ bűnéhez?
Az én lelkem csak nyugodalmat éhez.
Az Isten gondja és nem az enyém:
senki bajáért nem felelek én. ...

Második rész
Az Úr pediglen készített vala
Jónásnak egy hatalmas cethalat
s elküldte tátott szájjal hogy benyelné,
halat s vizet vederszám nyelve mellé,
...
És így jutott a szörny-lét belsejébe,
vak ringások eleven bölcsejébe,
és lakozék három nap, három éjjel
a cet hasában, hol éjfél a déllel
egyforma volt, s csupán a gondolatnak
égre-kígyózó lángjai gyúladtak,
mint fulladt mélyből pincetűz ha támad.
És könyörge Jónás az ő Urának
a halból, mondván: 
... "Bezároltattál, Uram, engem!
Sarak aljába, sötétségbe tettél,
ragyogó szemed elől elvetettél.
Mindazonáltal szemeim vak odva
nem szűnik nézni te szent templomodra.
Sóvár tekintetem nyilát kilőttem
s a feketeség meghasadt előttem.
Éber figyelmem erős lett a hitben:
akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten!
Rejteztem én is elüled, hiába!
Utánam jöttél tenger viharába.
Engedetlen szolgádat meggyötörted,
magányos gőgöm szarvait letörted.
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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 2012. március 

TOrOnTO A legutóbbi örömünnepünk az ő újszü-
lött gyermekük bemutatásának alkalma 
volt. Ennek a gyermeknek az érkezé-
sét nemcsak a szülők, de mindnyájan 
imádkozva vártuk. Korábban már el-
vesztettek egy gyermeket, és az orvo-
sok sem biztatták őket családalapítás-
ra. De ők tudták, hogy Isten előtt nincs 
lehetetlen, és ebben nem is csalódtak. 

A “csodagyermek” egy gyönyörű kis-
leány, Sophia Grace. Érte adtunk hálát 
a gyülekezetben február 12-én. „Az Úr 
ajándéka a gyermek”, - hangzott az ige-
hirdetésben. A szülők és a lelkipásztor 
imája után az énekkar áldáskérő éneke 
hangzott, majd a köszöntések. Felsora-
kozott a jövő nemzedék, és a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig bibliaverssel, 
énekkel és virággal köszöntötték a fiatal 
szülőket, meg a nagymamát is, aki erre 
az alkalomra érkezett. A gyülekezetünk 
nevében Püsök Adina köszöntötte őket, 
bizonyságot téve a gyermeknevelés ál-
dásairól. Különleges volt, hogy leendő 
kismamák éneke zárta be az alkalmat. 

Mindnyájan hálásak vagyunk kicsiny 
és nagy gyermekeinkért, akik a jövő 
gyülekezete lesznek. Nagy öröm szá-
munkra, hogy a délelőtti istentisztelet 
az ő szolgálatukkal kezdődik, kezdve a 

ben, énekkarban, zenekarban. Van, aki 
közben családja kitelepülését is intézi. 
Hálásak vagyunk a végleg ideköltöző-
kért, és szíves fogadtatásban részesítjük 
őket (welcome shower). A múlt évben 
érkezett Szabó Tivadar testvér és csa-
ládja Rákospalotáról, akinek felesége 
és négy gyermeke is beépült, szolgáló 
tagjai gyülekezetünknek. Utánuk meg-

érkezett a Bákai házaspár Szentendré-
ről, Katalin és István, a kiterjedt Bákai 
család eddig még otthon maradt tagjai. 
Ők is beépültek és szolgáló tagja lettek 
gyülekezetünknek. Reménységben vár-
juk a többieket is. Nagy Ruben család-
jával már megismerkedhettünk a nyári 
vakáció alatt. Kiss Sándor és Évike - 
akik a gyülekezetünk törekvői között 
vannak, és ebben az évben esedékes az 
alámerítésük - is itt maradnak két kis-
lányukkal és születendő gyermekükkel 
együtt. Gál Tibor és Noémi letelepedése 
intézés alatt van, de gyermekük már ka-
nadai állampolgárként született, és re-
méljük, úton lévő második gyermekük 
is itt fog megszületni az idén. Szeret-
nénk, ha gyülekezetünk igazi befogadó 
gyülekezet lenne!

Néhány éve költözött ide Oláh Attila 
és Renáta a New York-i gyülekezetből. 

Legutóbbi híradásunk óta hónapok 
teltek el, azóta sok minden történt. Há-
lásak vagyunk az Ige mellett eltöltött 
csendes vasárnapi és hétköznapi alkal-
makért, és az Úr különleges ajándéka-
ként fogadjuk az ünnepi alkalmakat. 
Ezeknek az örömét szeretnénk testvére-
inkkel megosztani. 

Ma is örömmel emlékezünk meg a ka-
rácsonyi ünnepélyről, amelynek célja az 
volt, hogy kívül valóknak és egyedülál-
lóknak is juttassunk a karácsony örömé-
ből. Zsúfolt imaházban hallhattuk a jól 
előkészített szolgálatokat, az énekkar, 
zenekar és a férfikar szolgálatát. Utána 
gazdag vendéglátás következett, az ün-
nepi asztalnál fiaink és leányaink szol-
gáltak fel. Ezt a karácsony előtti ünnep-
lést két év óta gyakoroljuk, és sok áldást 
nyerünk általa. 

A 2011-es évtől testvéri közösségben, 
éjféli imaórával búcsúztunk. Az imahe-
tet az év első hetében tartottunk, házak-
nál és az imaházban, de részt vettünk 
az ökumenikus imahétnek a magyar 
református templomban tartott befejező 
alkalmán is. A közös szolgálatok között 
volt lelkipásztorunk és az énekkar, ze-
nekar szolgálata is.

Januárban Cserepka Barna beszámo-
lóját hallhattuk. Bolíviában járt, szülei 
régi misszióföldjén, és látta, hogy az ál-
taluk épített templom rozoga állapotban 
van, újjá kell építeni. Erre a munkára 
szeretne önkéntes csapatot toborozni. 
Egy későbbi időpontban megismerked-
hettünk egy fiatal misszionárius házas-
párral, Scott és Edina Lough-al, akik 
gyülekezetünkben bizonyságot tettek 
Istennek odaszánt életükről, és előké-
születeikről.  A közeljövőben kisfiuk-
kal együtt Indonéziába utaznak, hogy 
megkezdjék szolgálatukat. Megható volt 
látni Edina örömét afelett, hogy hazája 
elhagyása után ismét magyar testvérek 
közt lehetett. Nekik most minden téren 
támogatásra van szükségük (bár ezt 
nem kérték), ezt szeretnénk testvéreink-
nek is szívére helyezni. Az elérhetőséget 
közöljük az esetleges érdeklődőkkel. 

Az utóbbi években, gyülekezetünkben 
gyakori a széleskörű mozgás, változás, 
jövés-menés. Mindig vannak köztünk 
vendégtestvérek, akik az otthoni nehéz 
körülmények miatt itt vállaltak munkát, 
hívő munkaadóknál. A családtól távol 
élve gyülekezetünkben lelki és testvéri 
otthonra találtak, mi pedig sokat nye-
rünk az ő szolgálataikkal a gyülekezet-

Szabó Tivadarék (felül) és a Bákai házaspár fogadására rendezett shower.   
Oláh Sophia Grace bemutatása - Püsök Dániel lp. imádkozik a gyermekért.



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)

2012. március 7. oldal

kicsinyekkel, folytatva a nagyobbakkal 
és a fiatalokkal. Imádkozzunk, hogy 
Isten tartsa meg őket, őrizze meg őket 
közöttünk. 

Közben folyamatosan gondunk van 
a Ráma Táborra is, őszi-tavaszi mun-
kát végzünk, a hosszú hétvégéket pedig 
kint tölti a gyülekezet. Testvérnőink 
már készítik a konferenciai szolgála-
tokra vonatkozó terveket, ami nagy kö-
rültekintést és odaadó áldozatot kíván 
részükről. Mindenki szeretettel teszi, 
- és nagy szeretettel várjuk a Táborba 
az Észak Amerikai szövetség testvéri-
ségét! 

                                  Oláh Lajosné

központjától 600 méteres, oszlopokkal 
szegélyezett út vezetett mind a négy ég-
táj felé), bejárni egykor fedett csarnoka-
it, ülni a szabadtéri stadionok kőpadjain, 
felmászni az egykor ragyogó pompával 
ékesített templomok romos falaira, fény-
képeket készíteni a Zeusz templom tete-
jén állva... 

Nem tudunk róla, hogy a Megváltó 
járt volna ebben a városban, talán Pál 
apostol sem. A templom romok között 
és romos falaikon állva Pál atheni útjára 
gondoltam, s az Areopaguszon elmon-
dott beszédére. S hálát adtam az evangé-
lium győzelméért és a ma is élő keresz-
tyén gyülekezetekért, templomokért. 

Most meg Jónásra gondolok. Ő egy 
még ennél is nagyobb pogány városban, 
Ninivében hirdette meg Isten 40 napra 
érkező ítéletét. Mióta láttam a rettenetes 
és csodálatos templomokat Karnakban, 
Luxorban, Jarashban, jobban megér-
tem Jónást, menekülését, vonakodását 
a megbízástól. S csodálom nagy költőn-
ket, Babits Mihályt, hogy olyan ponto-
san megértette és leírta, mit érzett Jónás 

a pogány Ninive utcáit járva (… rohant 
ki Ninivéből a szabadba, / egyetlen lá-
tomással dúlt szívében: / hogy kő kövön 
nem marad Ninivében.). 

Gerasa város a rómaiak után a perzsa, 
majd az arab hódítók kezére került. Je-
lentősége csökkent, de sorsát végül is 
a 749-es földrengés pecsételte meg. A 
rombadőlt várost lassan befedte a ho-
mok, s a fű. Kétszáz éve „fedezték föl”, 
azonosították a római kori Gerasa-val. 
A romok feltárása most is folyamatban 
van.

                            Herjeczki Géza

„SOk NéPeM vAN eBBeN A 
váROSBAN.” 
(Csel 18:10)

Mi sem látjuk őket,
s nem is csoda.
Nincs jobb szemünk,
mint Pálnak
és nincs nagyobb hitünk, 
se szívünk.

Tégy hát csodát velünk is!

Gyógyítsd meg szemünk,
hogy lássuk,
mi nem látható;
s gyógyítsd meg
magába-fulladó szívünket!

és akkor elmegyünk
a tieidhez,
és megkeressük,
kiket mi még nem ismerünk,
kikkel nem is törődtünk eddig,
s hirdetjük nekik
nagy szerelmedet:
a jó hírt,
az örömüzenetet.

Gyógyíts meg minket Urunk!
Érintsd meg megvakult szívünket,
hogy el ne vesszen
körülöttünk élő sok gyermeked,
és el ne vesszünk
velük együtt mi is!
             Herjeczki Géza (1978)

Jordánia (2) JaraSH
Ammantól, a fővárostól észak-ke-

letre vagy 50 kilométerrel, fél úton a 
Genezáret tava felé, kanyargós, csodála-
tosan szép útvonalon érkeztünk Jarash-
ba. Ez a modern város egy több ezer 
éves településre és annak romjai köré 
épült az elmúlt másfél évszázad során. 

Természetesen a régit kerestük. Amit 
találtunk, arra nem számítottam. 

Jarash, vagy Jerash (a zsidók Garshu-
nak nevezték a Krisztus születését meg-
előző századokban, a rómaiak azután 
Gerasa-nak nevezték) világviszonylat-
ban a legjobb állapotban megmaradt gö-
rög-római települések közé tartozik. A 
„tíz város” egyike nagyon régi alapokra 
épült. A jelenleg feltárás alatt lévő város 
falain belül - a város szintje alatt - 6500 
éves építkezés nyomaira bukkantak. 

Felejthetetlen élmény volt a római-ko-
ri város  kétezer éves kövezetén járni a 
hatalmas oszlop sorok között (a város 

Lent a római Gerasa város egyik 
sugár-útja. Középen az Arthemis 

templom maradványai, jobbra a Zeusz 
templom, mellette az egyik stadion.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2012. március 

a beautiful piece of property on the 
comer of Fairfield and Silliman Avenues 
to The Connecticut Baptist Convention 
for the sole purpose of erecting a church 
building on the property. The Connecti-
cut Baptist Convention took note of the 
need of the Hungarian group and ceded 
that property to the fledgling church. 
With their financial help, a sanctuary 
was erected which is now at 14 Silliman 
Avenue, our Christian Education Buil-
ding. This building was dedicated in 
May of 1911. The church flourished. The 

church carried on a full program with 
a Sunday School, Ladies Aid Society, 
Men's Group, Young People's Group, 
church choir and large brass band. The 
brass band drew a large crowd at the 
street meetings which were held every 
Sunday afternoon. The street meetings 
reached many unsaved for Christ. The 
need for a full time pastor existed and 
after much prayer in 1912 they invited 
the Rev. Stephen Gazsi as its first pastor.

After only two years, it became 
obvious that more space was required 
to house the growing congregation. In 
1914, plans were made to build a larger 
facility to satisfy the need of the people. 
With the help of The Connecticut 
Baptist Convention, the present church 
building was erected and dedicated in 
1915. The old sanctuary was converted 
into a nursery which became so 
popularand large that the church people 
could not handle the children that were 
entrusted to them. Thus they turned 
the responsibility over to the City of 

Bridgeport. They managed it for several 
years.

In 1921 the Rev. Gazsi accepted a call 
to another Hungarian Baptist Church. 
The church then invited the Rev. Ladislau 
Révész to become their pastor. Since the 
original small building was now vacant, 
the congregation decided to form an 
Old People's Home to accommodate the 
many church members and friends who 
were destitute and needed help. This was 
formed in 1924 and the church tended 

to that need until 
1929. Because of 
its growth and 
increased costs 
they turned the 
management and 
care over to The 
Hungarian Baptist 
Convention of 
North America. 
This Old People's 
Home was 
then moved to 
Watervliet, Michi-
gan and operated 
there until 1956. 
It was relocated 
to Palm Bay, Flo-
rida because of 
the extreme cold 

weather for the elderly. It is still in 
operation under the name of The Bet-
hesda Baptist Retirement Home (Now 
Bethesda Senior Care). The church 
flourished and once again its pastor was 
transferred to another location.

In the 1930's the country was in a 
deep depression, jobs were scarce and 
money was also scarce. This reflected in 
the life of the church. The church used 
many methods to balance the budget 
such as church suppers and programs 
were curtailed. The Connecticut Baptist 
Convention heard the plea and assisted 
with finances.

The church was once again without a 
full time pastor. Student pastors from the 
International Baptist Seminary assisted 
with the worship services. After much 
thought and prayer in 1932 they invited 
the Rev. Arthur Stumpf as its pastor. 
During this tenure, the church grew in 
numbers and effectiveness. The church 
had a large congregation with an active 

It was a joy to be a part of the banquet 
and the celebration of 100 years of 
Silliman Memorial Baptist Church – 
first called The First Hungarian Baptist 
Church. 

Memories were shared by formem 
pastor – Joseph Delahunt, and David 
Lindsay; as well as other dignitaries 
including the mayor of Bridgeport. 
Also with us were “older” Hungarians 
reminiscing about the long road traveled 
by Sillimann Memorial Baptist Church 
from 1911 to 2011. 

The church is now a church of many 
ethnic backgrounds and cultures; as 
did our forefathers, they too delight in 
serving God.

May God continue to lead and give 
them as he has in the past.

God is still alive and well.
Helen Kish Kautz, Brewster Bapotist 

Church, Brewster, MA

a brief History of 
Silliman Memorial baptist 

Church  
bridgeport, Connecticut

In the early years of the 1900's many 
European immigrants migrated to the 
United States to seek a better way of life. 
They were mostly unskilled workers and 
settled into industrial cities. Bridgeport 
was a hub on the east coast and attracted 
many Hungarians. They had a language 
barrier so they settled into the West End 
section of the city. 

Groundwork for the formation of the 
Hungarian Baptist Church of Bridgeport, 
Connecticut began prior to 1910 in 
various homes by Mr. John Boda, Mr. 
Steve Papp and a Mr. Banyacski. At that 
time, many Hungarian immigrants came 
to the USA. The church was formed in 
1911 with 23 members. Services were 
held in various homes. Its forming 
pastors were the Rev. Laszlo Kish and 
the Rev. Laszlo Zboray. These pastors 
were temporary appointees. The church 
flourished and they came to the attention 
of the First Baptist Church of Bridgeport. 
They direly needed a place of worship. 
Just prior to this, Ezra B. Silliman ceded 

Centennial Celebration - Silliman Memorial baptist Church  
bridgeport, Connecticut
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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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HOnOrarY anD MeMOrial FUnD
The purpose: supporting the missionary initiatives of our young people. 

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

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

Saudi islamic leader: 
all arabian Peninsula Churches 
'Must be Destroyed'

Saudi Arabia's highest Islamic 
authority said no Christian churches 
should be allowed in the Arabian 
Peninsula. 

Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah, the 
Saudi grand mufti, said it is "necessary 
to destroy all the churches in the region." 
The sheikh was responding to a question 
by a delegation from Kuwait asking 
about a Kuwaiti parliamentarian's call 
to remove all churches there. Abdul-
lah cited an Islamic hadith quoting the 
prophet Mohammed on his deathbed, 
who said, "there are not to be two 
religions in the [Arabian] Peninsula," 
meaning only Islam can exist there. 
Later the sheikh clarified his remark, 
saying that "Kuwait was a part of the 
Arabian Peninsula and therefore it is 
necessary to destroy all churches in it."

Christianity is forbidden in Saudi 
Arabia and there are no churches there. 
Other nations included in the Arabian 
Peninsula are Yemen, Kuwait, Bahra-
in, Qatar, Oman, and the United Arab 
Emirates.  (CBN News, March 16, 2012)

Kuwait? Hány amerikai életbe és 
mekkora anyagi áldozatba került a föl-
szabadításuk? S milyen sokan álmodoz-
tak arról, hogy bevisszük a keresztyén-
séget Kuwaitba és Iraqba? 

Milyen türelmes velünk az Úr! 
S milyen jó, hogy a hit nincs az épüle-

tekhez, templomokhoz kötve!
Lehet, hogy ideje lenne már belátni, 

hogy valahogy máshogy kellene értel-
meznünk Jézus Krisztus szavait: tegye-
tek tanítvánnyá minden népet. Mert így 
nem megy. Nem jó az a módszer, amivel 
a célunk ellenkezőjét érjük el. Termé-
szetesen én sem tudom, hogyan kellene 
a világ másik részét Krisztushoz vezet-
ni. De ezt az inquizíciós, fegyveres és 
politikus módszert valami mással kelle-
ne felváltani. (HG)  

2011 we will be celebrating our 100 year 
anniversary]. Many lives have been 
touched through the ministry of the 
church. God's blessings are upon this 
church and will continue to be blessed 
as long as they proclaim Jesus Christ as 
their Lord and Master.

                               ernest J. kish † 

to understand the English language. 
At that time, the congregation felt that 
the identity of the church should reflect 
the fact that it was now a fully English 
speaking church. Since the property was 
ceded to the First Hungarian-Baptist 
Church many years before, the name 
was changed to The Silliman Memorial 
Baptist Church. This was done in honor 
of the Silliman family who had ceded 
the property to the original Hungarian 
church. The Rev. William B. Molnar 
then accepted a call to New York City. 
At that time, the congregation called 
the Rev. David Lindsey as its pastor. He 
served the congregation for a number 
of years after which he transferred his 
services to the State of Massachusetts.

The church then called as its pastor 
the Rev. George Rowe. He was an 
ideal choice because his wife was 
of Hungarian descent and she was a 
member of the church since childhood. 
Together they served the church 
faithfully and the church flourished 
under his services. After the Rev. Rowe 
completed his services to the church, 
the Rev. Robert Marshall was invited 
to pastor the congregation. After a few 
years, he resigned and the Rev. George 
Rowe returned for a few more years. 
During this period, the church appointed 
the Rev. Joseph Delahunt as an Assistant 
Pastor. He assumed the pastorate after 
the Rev. Rowe resigned. He is now 
serving as a full time pastor and is 
serving a very unique congregation with 
varying nationalities and races praising 
God together. To God Be the Glory!

The Silliman Memorial Baptist 
Church can be very proud of its history. 
With their ethnic background families 
were anxious to serve God, educate their 
children and become part of the Ameri-
can way of life. Young people became 
teachers, engineers, nurses, business 
executives, accountants, etc.

God's Name is still being preached 
after over 99 years of service [In April 

Sunday School, Ladies Aid Society, 
Senior and Junior Choirs, Men's Choir, 
Brass Band, Vacation Bible School etc. 
Church suppers and Bake sales were 
popular as a means to invite others to 
the church. The Rev. Stumpf served 
faithfully for 17 years until he was called 
to glory in 1949. In the 1940's about 30-
35 young men were called into military 
service serving in many parts of the 
world. Of that number 2 young men lost 
their lives during World War II. After 
the war the City of Bridgeport changed. 
Interstate 95 was built through the heart 
of the Hungarian district known as the 
West End. People had to relocate and 
many moved to suburban areas. for a 
while they drove to the city to worship at 
Silliman but later joined other churches 
closer to home. At that time, many 
changes had taken place with the church 
constituency. The second and third 
generation members loved their ethnicity 
but had difficulty understanding the 
Hungarian language. The young people 
were entering college and some married 
non-Hungarians, and the church wanted 
them to become part of the fellowship. 
Up to that time, all services were 
conducted in the Hungarian language. 
After much thought and prayer, it was 
decided to conduct services in both the 
Hungarian and the English languages. 
It became a bi-lingual church. The 
congregation then invited the Rev. Willi-
am B. Molnar from Canada as its pastor. 
He was fluent in both the Hungarian 
and English language. Those were very 
difficult years in the life of church. The 
young wanted English and the older folk 
wanted Hungarian. Rev. Molnar was the 
ideal pastor for this transitional period, 
everyone loved him. The bi-lingual 
service was continued for a period of 
about 5 years after which only the Eng-
lish language was used for all worship 
services. The church organizations were 
then separated into two groups. This 
arrangement lasted for a few years until 
the Hungarian speaking members were 
either called to glory or they learned 
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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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Sorozatos „cikizések", lesajnáló nyi-
latkozatok, cinikus internetes ellenkam-
pány sem vette el Tim Tebow kedvét at-
tól, hogy a profi sporttal járó dicsőséget 
hite népszerűsítésére is felhasználja.  A 
24 éves amerikai futballjátékos az utóbbi 
hetekben alaposan rácáfolt a korábban őt 
inkább megmosolyogtatóan lelkesnek, 
mintsem tehetségesnek tartó szakem-
berekre. Beugró emberként bejuttatta 
a Denver Broncost a rájátszásba, ahol a 
tavalyi Super Bowl-döntős Pittsburg-öt 
búcsúztatta egy filmbe illő mérkőzésen.

Timothy Richard Tebow 1987-ben 
született a Fülöp-szigeteken, ahol szülei, 
Pam és Bob keresztény misszionárius-
ként tevékenykedtek. Édesanyja még vá-
randós volt az ötödik gyermekként érke-
ző Timmel, amikor elkapott egy súlyos 
vérhas fertőzést. Az orvosok próbálták a 
szülőket lebeszélni arról, hogy vállalják 
gyermeküket, mivel úgy vélték, a baba 
halva fog világra jönni, sőt, az anya élete 
is veszélyben forog. Azonban Pam nem 
adta fel, hite és férje támogatása megsok-
szorozta erejét, és pár héttel később egy 
gyönyörű, egészséges kisfiúnak adott 
életet, aki ma már, több szakértő véle-
ménye szerint is, a valaha volt legerősebb 
játékos az irányítói poszton, a maga 190 
cm és 110 kg fölötti termetével.  Tim és 
szülei a történtek miatt elkötelezett és si-
keres kampányt folytatnak Amerikában 
az abortusz ellen.

A floridai Jacksonville-be való hazaköl-
tözésüket követően az ifjút - testvéreihez 
hasonlóan - saját anyja oktatta az iskolai 
tanulmányokra. Tim magántanulóként 
is elkezdhetett a hozzá legközelebb eső 
csapatban játszani. Az ifjú titán ezt azzal 
hálálta meg, hogy többször is győzelem-
re vezette saját csapatait az amerikai baj-
nokságokon mind a gimnáziumi, mind 
az egyetemi éveiben. Rendkívüli teljesít-
ményének köszönhetően ő lett az egyet-
len futballista, aki már másodévesként is 
a magasba emelhette a legjobb egyetemi 
játékosnak járó Heisman Trophyt. A dip-
lomáját Tim úgy vehette át, hogy már 5 
amerikai, 14 Délnyugati Konferencia- és 
28 floridai egyetemi rekordot tudhatott 
maga mögött.

A 2010-es Denverhez való igazolását 
követően az edzője szerint nem tudott 
semmi igazán maradandót alkotni, ezért 
úgy tűnt, hogy a 2011-es szezont is a kis-
padról fogja szemlélni másodirányító-
ként. Azonban Tebow egy újabb esélyt 
kapott, amikor a csapat vezetése az 1 
győzelem és 4 vereség mutatójú szezon-
kezdet után úgy döntött, hogy Tim ismét 
pályára léphet kezdőként. Tim irányítása 
alatt a „denveri paripák" szélsebes vág-

tába kezdtek, és zsinórban 6 győzelmet 
arattak. A 6 győzelemből 5-öt az utolsó 
negyedben való fordítással nyertek meg, 
ebből 3-at hosszabbításban. Ráadásul az 
első, Miami elleni találkozót 15-0-ról 
fordították meg az utolsó 3 percben, a 
Chicago elleni mérkőzést pedig kevesebb 
mint 2 perc alatt nyerték meg 10-0-ás 
hátrányból 10-13-ra. Ezek az eredmé-
nyek példátlan rekordoknak számítanak 
az NFL történetében, és sok Tebow-
kritikust meggyőztek arról, hogy a ligá-
ban leggyengébb passzolási hatékony-
sággal rendelkező Tim ettől függetlenül 
az egyik leg ígéretesebb irányító: tipikus 
őserő, győztes típus, ide pedig ez kell.

A 6 mesés győzelmet követően azon-
ban úgy tűnt, hogy megtalálták Tebow 

ellenszerét. A Denver veretlenségét a 
New England csapata törte meg, és ezt 
követően még két súlyos vereséget köny-
velhettek el. Tebow és csapata az alap-
szakasz végén kivívta az AFC nyugati 
csoportján belül az elsőbbséget, így 6 év 
után ismét bejutottak a rájátszásba.

Itt a Denver csapata az első körben a 
tavalyi döntős Pittsburgh Steelerst fogad-
hatta hazai pályán, de  a szakértők így is 
egyöntetűen az „acélvárosi" vendégcsa-
patnak jósoltak fölényes diadalt. Azon-
ban a Denver - Tim kiváló passzjátékának 
is köszönhetően - döntetlent produkált 
rendes játékidőben. A mérkőzés folyta-
tása pedig ma már történelem, ugyanis 
Tebow a hosszabbítás első pillanataiban 
80 yardos (a pálya összesen 100 yard) 
„touch down"-t ért el Demaryius Thomas 
elkapó- és futójátékának köszönhetően, 
amely egyben a meccs végét és a Broncos 
legjobb nyolcba jutását is jelentette. Me-
netelésüknek az idei bajnokaspiráns New 
England az elmúlt hétvégén véget vetett. 
Azonban a Tim Tebow által vezetett csa-
patnak nincs oka szégyenkezni, ugyanis 
így is minden előzetes várakozás fölött 
teljesítettek az idei szezonban.

A fiatal játékos nem csak a játékával 
keltett figyelmet. Tebow ugyanis hitvalló 
keresztényként mindent megtesz azért, 

hogy népszerűsítse a kereszténységet és 
a bibliai értékrendet. Tim egyetlenegy 
sajtótájékoztatón sem mulasztja el an-
nak a lehetőségét, hogy hálát adjon Jézus 
Krisztusnak, és megköszönje a csapat-
társai által nyújtott támogatást. Amellett, 
hogy nem bulizik és nincs káros szenve-
délye, kijelentette, hogy neki a felesége 
lesz az első nő az életében.

Névjegyévé vált az úgynevezett 
„tebow"-zás (tebowing), ami a térdre 
ereszkedve való imádkozást jelenti. Tim 
szokása divattá lett: vannak, akik vicc-
ből, cikizésből - az interneten például 
százával tűntek fel az imádkozó testtar-
tást kifigurázó képek is -, mások viszont 
komolyan „tebow"-znak. Mivel Tim szü-
letését és életét isteni csodának tartja, 
ezért minden meccs előtt és után Isten-
nek ad dicsőséget ilyen formában.

A Tebow-szabályként elhíresült tilalom 
pedig azt hivatott megakadályozni, hogy 
az amerikai futballisták a szemük alá 
fessenek üzeneteket. Ugyanis az eredeti-
leg a fényvisszaverődést csökkentő szem 
alatti festésre Timothy bibliai igehelyeket 
írt fel. Ennek egyik eredményeként pél-
dául a „János 3:16"-ra az egyetemi baj-
nokság döntője után milliók kerestek rá 
a neten, hogy megismerjék a játékos által 
népszerűsített üzenet tartalmát, vagyis 
az evangéliumot.

A fiatal sportoló bátor és határozott 
kiállása Jézus Krisztus mellett nem min-
denkinek tetszik. Idei utolsó meccse előtt 
az amerikai salem több boszorkánya 
bejelentette, hogy szeánszot tartanak, 
amelynek keretében különböző okkult 
praktikákat vetnek be ellene, hogy ezzel 
segítség győzelemre az ellenfél csapatát.

Tim úgy gondolja, hogy az ige hirdeté-
se csak akkor éri el a célt, ha egy hiteles 
életvitel áll mögötte. Ennek köszönhető 
a hihetetlenül inspiráló játéka, és a min-
denkibe lelket és erőt öntő karaktere. 
Igazi vezéregyéniség, aki teljesítményé-
vel és hitével többször is a hátán vitte a 
csapatát, amely egy évvel ezelőtt még se-
reghajtónak számított a ligában. Akarat-
erejét bizonyítja, hogy nem egyszer törött 
végtaggal vagy ficammal játszott végig 
meccseket, sőt volt rá többször is példa, 
hogy ilyen állapotban fordított csapatá-
val. Küzdeni tudása ebben a sportban is 
tekintélyt parancsoló, még az ellenfelei 
is szuperlatívuszokban beszélnek róla. 
Sikereiért Istennek adja a hálát, bevételei 
jelentős részét karitatív célokra fordítja. 
Alapítványa többek között egy kórházat 
és egy árvaházat is működtet. Ha ilyen 
töretlen tempóban halad előre a jövőben 
is, akkor még sokat fogunk hallani róla.

átvéve a clevelandi gyülekezet  
folyóiratából, az Ébresztőből

Tim Tebow, az amerikai foci csodagyereke
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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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Kedves Testvérek az Úrban!
Az Úr Jézus áldását kívánom min-

dannyiukra Argentínából, a még életben 
lévő testvéreim részéről is.

Hála az Úrnak, jól vagyunk, bár las-
san betelik rajtunk az Úr Jézus szava, 
néha csak ketten vagy hárman va-
gyunk együtt.  Továbbra is igyekszem 
arra, hogy megálljam a helyemet, ami-
re megbízást kaptam a testvéreimtől. 
Nincsenek rendszeres összejöveteleink, 
de továbbra is látogatom a testvéreket; 
Bibliát olvasunk, imádkozunk és éneke-
lünk. Az Urat dicsérjük, ahogy tudjuk. 
Rendszeresen imádkozunk a világon 
működő összes magyar misszióért.

Azt írtam legutóbb a testvéreknek, 
hogy gyönyörűséges az Úrnak szolgál-
ni. Ez igaz, de vannak szomorúságaink 
is. Egyre fogyunk, és nincs utánpótlás, 
mert akik itt születnek, azok már nem 
beszélik a mi édes magyar nyelvünket. 
Sajnos mi, idősek, lassan elköltözünk, 
és a fiatalok bele olvadnak az itteni 
nemzetbe - ami nem is volna baj. De 
az már igen, hogy azután a spanyol kö-
zösségekbe sem járnak közülük sokan. 
Talán most azt kérdeznék a testvérek, 
hogy mi, idősebbek,  miért nem járunk 
a spanyol közösségekbe? Ennek több 
oka is van, most csak arról, hogy ne-
künk ez  nagyon nehéz. Nem tudom, ott 
Amerikában, és máshol a világon mi-
lyen az istentiszteleti rend, de itt nálunk 
nagyon megváltozott. Már azt is hallot-
tam, hogy a barátok azt mondják, hogy 
ez a hely olyan, mint egy klub, nem mint 
egy templom.  Testvéreim, ha megen-
geditek, az itt tapasztaltak alapján arra 
kérlek benneteket, hogy tartsátok meg 
az istentiszteleti rendet, úgy, ahogy a 
Szentírás is tanítja, hogy minden szép 
rendben történjék és menjen végbe. 

Azután itt vannak ezek az új énekek, 
amiket a fiatalok most itt énekelnek. Tu-

élet rendje. Ínséges idők voltak akkor, 
de Márta és én már dolgoztunk, és így 
segítettünk húgunkat kistafírozni. Egy 
ideig itt laktak a házban, majd elköltöz-
tek a város másik részébe. Elvira fia lett 
az első fiú unoka  a családunkban. Úgy 
láttuk, hogy ő lesz apa szolgálatának 
örököse. Bár nem az lett, a remény azért 
megvan, imádkozunk.

Márta és én maradtunk szüleinkkel. 
Velük voltunk, amikor az Úr haza szólí-
totta őket. Tapasztaltuk, hogy boldogok 
azok, akik az Úrban halnak meg. Sze-
rettem volna apával beszélni, megszólí-
tottam, de ő azt mondta, "én már készü-
lök". Megértettem, hogy ő már egyedül 
van. Várja az Urat. Gyakran idézte Jé-

iMáDkOZZUnk 
eGYMáSÉrT

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

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

kedden a romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

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

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

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

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

tünk. Ez persze nem zárta ki a jóízű 
vitákat. Főleg a mamával lehetett jókat 
vitatkozni, tisztázni dolgokat, amikre 
a szeretet adott lehetőséget és az szab-
ta meg a határokat is. Ahol a gondolat 
szabad kifejezése nem lehetséges, ott 
nincs is szeretet. Nagy dolog, ha tudom, 
hogy nem fognak félreérteni, s ez ne-
kem bennük megadatott. Itt éltem meg 
az igazi lelki közösséget, mely erőt adott 
a terhek elviseléséhez. Meg vagyok róla 
győződve, hogy van igazi lelki közös-
ség, melynek melege, fénye beragyogja 
a szívet, és elűz mindent, ami sötét.

Így volt ez addig, míg Elvira nem 
ment férjhez. Hívővel kötött házasságot, 
de közösségünk megváltozott - ami az 

TáVOl ÉS MÉGiS kÖZel - arGenTÍna
dom, hogy a Szentírás arra biztat, hogy 
énekeljünk új éneket az Úrnak - s én, 
mint aki zenész is vagyok, úgy gondo-
lom, hogy az új ének illedelmes, méltó 
és szent is kell, hogy legyen. Testvére-
im, mi azért énekeljük és ne feledjük el 
a mi szép, magyar, Istent dicsérő éneke-
inket! 

Csak úgy megemlítem: hol van az a 
régi istentiszteleti rend? Imaházba men-
tünk, letérdeltünk és imádkoztunk - ez 
nem volt egyházi szabály, de mindenki 
szívből tette.  Nem ítéletképpen mon-
dom, mert az Úr fog mindannyiunkat 
megítélni... 

Továbbá sajnálattal tudatom a testvé-
rekkel, hogy 2011-ben csak két számot 
kaptam kézhez az Evangéliumi Hírnök-
ből. Ezeket is nagyon szépen köszönöm, 
s megértem, ha nem bírnak többet kül-
deni a költség miatt. A postán már több-
ször is kérdeztem, és azt mondják, hogy 
nem érkezett... 

Végül engedjék meg a testvérek, hogy 
még írjak valamit. A Szentírás ismerete 
alapján arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy sok minden fontos a mi hívő éle-
tünkben, de ez a három a legfontosabb: 
az őszinteség, az engedelmesség és a 
hűség. 

Most pedig köszöntöm az Ameriká-
ban és az egész világon élő magyar bap-
tista testvéreket. 

Itt mi mindannyiukért és minden nap 
imádkozunk. 2Kor 13:13. Az Úr Jézus 
Krisztusnak kegyelme és az Istennek 
szeretete és a szentléleknek közössége 
legyen mindnyájatokkal, Ámen.
       Varga Antal, Platanos, Argentina
   Köszönjük a levelet és a beszámolót 
Varga Antal testvérnek. Mi is szeretettel 
gondolunk az argentínai testvérekre. A 
lapot minden hónapban elküldtük, saj-
nos a posta így dolgozik. Újra elküldjük 
a múlt év minden számát. (szerk)

a HÚGaiM
Életem (26)

Isidora Sekulić, szerb írónő mondta: 
"szüljetek lányokat, mert ők lesznek a 
legjobb nenók." Ezek lettünk mi a mi 
családunkban. Három lány, a hat fiú kö-
zött. Mi voltunk a család tengelye. Na-
gyon jól tudtunk együtt működni, úgy 
a házi, mint a gyülekezeti munkában. 
Később a mamánk úgy volt köztünk, 
mint negyedik lány. Felnőttünk hozzá, 
ő pedig nagyon fiatalos volt.

Elvira és Márta húgom is szerette a 
zenét. Sokat énekeltünk, két és három 
hangra. Hangunk és szívünk is nagyon 
egybe dobbant - lelki összhang volt köz-
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zust, amikor azt mondta, hogy aki hisz 
Benne az nem lát halált, hanem az Úr 
angyalát vagy Őt magát. Így is volt. Az 
arckifejezése megőrizte azt, amit az el-
távozás pillanatában látott. Mamával so-
kat énekeltünk. Gyakran énekelgette azt 
az éneket, horvátul és magyarul, melyet 
megtérésekor tanult: "A te szavad ked-
ves nékem, Ha Te szólítsz, örülök." Így 
is volt. Csendben távozott, csak a por-
hüvelye maradt itt. Emlékük áldott, és 
ezért erőt adó. Papa 1988-ban, Mama 
1997-ben halt meg.

Hála az Úrnak, mi még itt vagyunk 
Mártával – ketten, és velünk van az Úr. 
Mi vagyunk a „nenók”, ahogy az uno-
kák hívnak bennünket. Nenók, akik  
segítenek. 2011 májusában a megma-
radt családtagokkal ünnepeltük Márta 
75-dik születésnapját. A 84-dik zsol-
tárral köszöntöttem: "Boldog ember az, 
akinek Te vagy ereje, aki a Te utaidra 
gondol. Ha siralom völgyén mennek is 
át, források völgyévé teszik azt, az őszi 
eső is elárasztja áldásával." Elmond-
tam, hogy ő ez a mi családunk számára. 
Márta van a középen, mert ő az ötödik 
gyerek a kilenc közt. Az Úr ilyen kariz-
mával áldotta meg őt.

Mikor apa és én is munka nélkül ma-
radtunk, Márta számára teljesen termé-
szetes volt, hogy gondoskodott rólunk. 
Beteg bátyánk és a kamaszodó öcséink 
is itt voltak még akkor.

Márta főkönyvelő volt egy akkor 
1000 munkást foglalkoztató bútorgyár-
ban. Gépíróként kezdett dolgozni, és 
esti iskolában végezte a közgazdasági 
középiskolát. Az igazgató ajánlotta a 
főkönyvelői posztra, pedig ezeket a he-
lyeket csak párt emberek tölthették be. 
Az igazgató vállalta a felelősséget, hogy 
Márta tiszteletben tartja az állam érde-
keit.  Ez az Úr terve volt. Szükség volt a 
jó fizetésre és azután a nyugdíjra is. Egy 
szlovéniai ügyfél meg is kérdezte, mikor 
a vállalat nyaralójában tárgyaltak: hogy 

van ezen a poszton, amikor a nyakában  
kereszt van? Nem csak a nyakamban 
van, felelte Márta, hanem a szívemben 
is. Hívő vagyok. Sok alkalma volt bi-
zonyságot tenni. Nehéz és felelősség-
teljes munkakör volt ez akkor, de az Úr 
megőrizte és nagy megbecsülésben is 
volt része.

Emellett vasárnapi iskolai tanító volt, 
évekig a gyülekezet pénztárosa, ha kel-
lett harmonista, fordító is. A női munká-
ban nagy súlyt fektetett a látogatások-
ra. Sokaknak, sokféleképpen segített, a 
munkahelyén és a gyülekezetben is.

Mikor egy kérőt visszautasított, aki 
ugyan még nem volt megtérve, de ígér-
te, ha hozzá megy, megtér (másik hívő 
lányt vett el, de még ma sem tért meg), 
Márta, hogy ezt a csalódás levezesse be-
iratkozott autóvezető tanfolyamra. Au-
tónk még nem volt. Nem is tudtuk, hogy 
egyáltalán lesz-e.  Letette. Megvolt a 
hajtásija, és két év múlva lett hozzá egy 
új Trabant is. Szerettük, mert igen jókor 
érkezett. Papa még szerette látogatni a 
szórvány gyülekezeteket, és az csak így 
volt lehetséges. Nekem is jól jött a meg-
növekedett kórus és egyéb feladatok 
miatt. Azóta már a harmadik kis autónk 
van. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak 
érte, mert gyengülő testi erőnk miatt 
szinte nélkülözhetetlen.

Nekem kicsi a nyugdíjam, és csak 
drága húgommal együtt tudok megélni. 
És úgy, hogy nagy kincs a hit, megelé-
gedéssel. Tized-adók vagyunk, első ke-
resetünktől fogva. Mindég az az első, 
amit félreteszünk, és soha, a legnehe-
zebb időkben sem nyúltunk hozzá. Ez 
szentség. Ez az Úré. Más szükségekre is 
megtanultunk takarékoskodni. Temeté-
sünkre is. Igen, hogy minden szép rend-
ben és ékesen történjék. Hálás vagyok 
az Úrnak húgaimért és dicsekszem is 
velük az Úrban.

                            Nagyajtai eszter

TÉRJEN MEG ki-ki az ő gonosz 
útjáról! (Ninive királya, Jón 3,8)

1. Térjetek meg a ti gonosz útaitokról, és 
őrizzétek meg az én parancsolataimat és 
rendeléseimet... amelyet ti hozzátok kül-
döttem az én szolgáim, a próféták által.

2. Térjetek én hozzám, hogy megtartas-
satok földnek minden határai, mert én 
vagyok az Isten, és nincsen több!

3. Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és 
meggyógyítom a ti elpártolástokat! 

4. Mert nem gyönyörködöm a meghaló 
halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek 
meg azért és éljetek!

5. És szíveteket szaggassátok meg, ne 
ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti 
Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; 
késedelmes a haragra és nagy kegyelmű... 

6. Nem azért jöttem, hogy az igazakat 
hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.

7. És mondván: Bétölt az idő, és elköze-
lített az Istennek országa; térjetek meg, és 
higyjetek az evangyéliomban.

8. Péter pedig monda nékik: Térjetek 
meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan 
a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek 
bocsánatjára...

9. Bánjátok meg azért és térjetek meg, 
hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így 
eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

10. E tudatlanság idejét azért elnézvén az 
Isten, mostan parancsolja az embereknek, 
mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek.

11. Nem késik el az ígérettel az Úr... hanem 
hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy 
némelyek elvesszenek, hanem hogy min-
denki megtérésre jusson.

12. Ezenképen, mondom néktek, örven-
dezés van az Isten angyalainak színe előtt 
egy bűnös ember megtérésén.

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

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

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

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

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

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

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

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

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

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

AZ ÚR AZ ISTEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

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

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

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

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

AZ ÚR AZ ISTEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A megfejtéseket november végéig
várjuk.
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