
Reformációra azért van szükség, mert 
idővel minden deformálódik. Ezzel a 
törvényszerűséggel józanul számolnunk 
kell. Kivétel nélkül minden a torzulás, 
kopás, romlás, szétesés felé halad. A ter-
modinamika második tétele, amire talán 
még emlékszünk tanulmányainkból, 
mindenre érvényes. A tárgyakra, a gon-
dolatokra, az emberi kapcsolatokra is.

Felszerelünk egy polcot, egy idő után 
a közepe behajlik. Deformálódik. Elin-
dul egy boldog házasság, egy idő után 
problémák lesznek benne. Ha rendszere-
sen nem teszünk a helyére mindent, és 
nem takarítunk, nem akarom elmonda-
ni, milyenné válik a lakásunk.

Szükség van a deformálódás miatt 
újra és újra arra, hogy az ember a dol-
gait, az életét, a gondolatait, a hitét, — 
mindent — karbantartsa, időként felújít-
sa, rendszeresen tisztogassa, vagyis az 
eredeti rendeltetésének megfelelő álla-
potba hozza. És ez érvényes az Istenről 
való tanításra, az egyházi gyakorlatra, 
a hívő emberek életére is. A Bibliában 
sok reformációról olvashatunk. Ezeknek 
mindig az volt az oka, hogy valami de-
formálódott.

Aki nem számol józanul ezzel a tör-
vényszerűséggel, és nincs benne folya-
matos készség, hogy kész vagyok visz-
szaigazodni az eredetihez, a hiteleshez, 
a jóhoz, az fejlődésképtelenné válik. 
Fontos, hogy ne csak megállapítsuk ezt 
a törvényszerűséget, hanem ott legyen 
bennünk ez a készség: Nem akarok ilyen 
maradni, mint amilyen most vagyok, 
akárhány éves vagyok is. Szeretnék tisz-
tább, Istennek engedelmesebb, mások 
számára hasznosabb lenni holnap, mint 
ma. Akiből ez hiányzik, az lemondott 
magáról, az fejlődésképtelen.

Minden reformáció azzal kezdődött, 
hogy újra elővették az elfelejtett vagy 
elveszett Bibliát. Újra megszólalt Isten 
igéje. Akár a bibliai reformációkat néz-
zük, akár a történelem és az egyháztör-
ténet szép reformációit, mindig ezzel 
indult el.

Jósiásék, mit sem sejtve hozzáláttak a 
templom tatarozásához, s egyszer csak 
előkerült egy befalazott bibliai könyv-
tekercs. Felolvastatta, és a nép elképedt. 
Hol vagyunk mi ettől? El is felejtettük, 
mit várt volna tőlünk Isten. Bezzeg ha e 
szerint élünk, nem jutunk ilyen mélyre. 
Nosza, lássunk munkához! És elkezdték 
a magánéletben, a közéletben, a kultusz-
ban, a vallási életben egyaránt Isten igé-
jéhez igazítani a dolgokat.

Ezsdrásék hazajönnek a babiloni fog-
ságból. A nép hitbelileg, erkölcsileg, 
gazdaságilag, mindenhogyan széthull-
va, erőtlenül. Felolvassa a Mózes 5. 
könyvét. Azt olvassuk, hogy az emberek 
reggeltől délig állva, pisszenés nélkül 
hallgatták, és déltájban elkezdtek sír-
ni. Ezen csak sírni lehet, hogy mi hova 
züllöttünk ettől, amit Isten igéje mond 
nekünk. És úgy kell a lévitáknak vigasz-
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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.
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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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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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folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

A márciusi szám szerkesztésének vége 
felé érkezett a szomorú hír, hogy Nt. Dr. 
Cseri Kálmán református lelkipásztort 
hazahívta Ura, akit hűségesen és ered-
ményesen szolgált élete végéig. A mai, 
magyar nyelven igét hirdető lelkipász-
torok között talán ő volt a legismertebb; 
felekezeti határoktól függetlenül hall-
gatták, szeretették igehirdetéseit, olvas-
ták könyveit. Egyik igehirdetésének két 
részben való közlésével emlékezünk rá. 
A reformáció 500 éves évfordulója apro-
póján egy ehhez a témához kapcsolódó 
szolgálatát idézzük most, és majd a kö-
vetkező számban. Olvasóink figyelmébe 
ajánlom az igehirdetéseit összegyűjtve 
tartalmazó cserikalman.hu weboldalt, 
ahol olvasni és hallgatni is lehet felvett, 
illetve leírt szolgálatait. 

Nekünk, magyar baptistáknak, ez a 
félezer éves évforduló különösen is je-
les, hiszen közös összefogással és a Ma-
gyarországi Baptista Egyház szervezé-
sében 11 év után ismét megrendezésre 
kerül a Magyar Baptisták Világtalálko-
zója, immár a negyedik. Az augusztus 
elején Debrecenben rendezendő nagy 
találkozóra, és az azt megelőző Nemzet-
közi Magyar Baptista Ifjúsági Táborra 
(ugyancsak Debrecenben) mi, észak-
amerikai magyarok is készülődünk. 
Szeretettel bátorítom és buzdítom olva-
sóinkat, testvériségünket, hogy tervez-
zék meg utazásukat, sőt vásárolják meg 
idejében a repülőjegyüket. A kiadás nem 
kevés, de az alkalom áldása is bőséges-
nek ígérkezik. Anyagiakkal nem is mér-
hető, amiben részünk lehet majd. Éppen 
ezért is buzgó imádsággal kísérjük a 

készülődés folyamatát. Kérjük az Urat, 
hogy adjon megtéréseket és megújulást 
sorainkban – világméretűt! Olyat, ami 
a Kárpát medence magyarjait és a világ 
más részén élő magyarokat is megmoz-
dítja; összeköt bennünket egymással, 
miközben közelebb jutunk Urunkhoz, 
az üdvözítő Jézus Krisztushoz. 

Információk és jelentkezés – re-
gisztrálás, szállás és étkezés megren-
delése: www.mabavit.hu weboldalon.

részletek a péntek délutántól vasár-
nap délig tartó MABAVIT IV program-
jából:

Péntek délután 4:00 vacsora (azoknak, 
akik ezt is megrendelték); 6:00 Megnyi-
tó istentisztelet bemerítéssel. Köszöntő, 
bizonyságtétel, igehirdetés, a zenei szol-
gálatot Mike Sámuel vezeti.

Szombat 9:00 istentisztelet és a világ 
magyar baptistáinak bemutatkozása; 
délután 2-től szabadtéri programok; este 
7:00 Evangelizáció.

Vasárnap 9:00 Úrvacsorai istentisz-
telet. Ünnepi köszöntések, bizonyság-
tételek. 500 fős kórus és szimfonikus 
zenekar szolgálata, vezényel dr. Almási 
Kornél. Igét hirdet Paul Msiza (BWA).

Ezúttal a szövetségünkön belül esedé-
kes találkozások is „messzire” visznek 
bennünket. Az évközi gyűlésre Chica-
góban kerül sor (március 10-12), az ifjú-
sági találkozóra a kaliforniai Alhambrá-
ban (május 27-28), a közgyűlésre pedig a 
Ráma táborban (június 30-július 2).

Szeretettel várjuk testvéreinket ezek-
re a fontos és szép alkalmakra is! (szerk)

Segítsünk torontói testvéreinknek – munkával  
is, és imádkozzunk az építkezés  
mielőbbi sikeres befejezéséért!
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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)

2017. március 3. oldal

NE SZÓLJON IGÉD HIÁBA!
folytatás az 1. oldalról

HUNTER VADÁSZ MÁRTA 
(1938 – 2016)

2016. július 15-én, 78 éves korában 
hunyt el Vadász Márta nőtestvér, gyü-
lekezetünk egykori lelkipásztorának az 
özvegye. Életének az utolsó két eszten-
dejét Bakersfielden és a közelben lakó 
lányánál, Ramónánál töltötte.

Szeptember 25-én, családja és ismerő-
sei körében emlékeztünk meg róla és bú-
csúztunk tőle.  Szeretteinek a személyes 
visszaemlékezéseit a volt munkatársaké 
és lelki testvéreké követte. A vigasztalás 
igéit Novák József lelkipásztor hirdette a 
37. zsoltár alapján. 

ramóna az erős jellemű és akaratú 
Édesanyára emlékezett, aki sok szere-
tettel és áldozatosan védte és nevelte a 
gyermekeit. Lelkipásztor férjének hű-
séges támasza volt a szolgálatban. A 
régi ismerősök felelevenítették János és 
Márta találkozásának, eljegyzésének és 
menyegzőjének a történetét.

Nehezen viselte férje hiányát - hívő 
asszonyként a betegség fájdalmait. Az 
emlékező istentiszteleten a család részé-
ről megjelentek: a leánya, Ramona a fér-
jével (Tim) és gyermekükkel (Zachary), a 
fia, Frank a családjával (Raquel és Ian), 
fiú testvére, Gallai Károly a családjával, 
és a lány testvérei (Magda Hricsovsky, 
Anna Gyorkos, Veronika Bokor).

                                                  NJ

talni őket, hogy most már nem sírni kell, 
emberek, hanem lássunk munkához. 
Nézzük: házasság és család, pénzügyek, 
munka, szociális problémák. Mi van az 
igében? Így csináljuk! Igazítsuk ahhoz. 
Ez a reformáció. Kész vagyok vissza-
igazodni Isten igéjéhez, és nem védőbe-
szédet tartok a mellett az elhibázott és 
eltorzult mellett, ahova ige nélkül jutot-
tunk, hanem hálát adok Istennek, hogy 
még idejében beleszólt az életembe. De 
jó, hogy most már tudom, mihez tartsam 
magam! Akkor kezdjük el egy ponton, 
aztán szépen, lépésről-lépésre reformá-
lódjék, alakuljon vissza a gondolkozá-
sunk, az életünk Isten igéjéhez.

Minden reformációban tulajdon-
képpen az történik, amit restaurátorok 
tesznek, amikor kiderül, hogy egy-egy 
fehérre meszelt fal képeket rejteget. 
Freskók vannak a több rétegű festés, 
vagy akár a vakolat alatt. S akkor fino-
man: mit rákentek a századok, leszedik 
ezeket a rétegeket, és előtárul az eredeti, 
a csodálatos szép kép.

Vagy modernebb hasonlattal: minden 
reformációban az történik, amit a mű-
holdakkal, űrhajókkal tesznek, amiknek 
megvan a határozott pályája, s annak 
azon a pályán kell mozognia, hogy el-
érje a célját. De annyiféle vonzás hat rá, 
hogy letér arról a pályáról. Ezért a föl-
di irányító központból pálya-kiigazítást 
végeznek folyamatosan.

Minket pedig a mennyei irányító 
központból kész a mi szerető mennyei 
Atyánk újra és újra reformálni, kiiga-
zítani, az eredeti célunknak megfelelő 
állapotba hozni. 

Nagy kegyelme Istennek minden re-
formáció. És reformációról ne csak a 
XVI. századi jusson eszünkbe. A mi 
életünket is Isten újra és újra, folyama-
tosan az Ő végtelen türelmével és sze-
retetével kész helyreigazítani. Mi készek 
vagyunk-e újra és újra az Ő igéjéhez iga-
zodni? Ez itt a kérdés.

Imádkozzunk!
Istenünk, köszönjük, hogy nem mon-

dasz le rólunk. Köszönjük, hogy ma is te 
szóltál hozzánk az írott igén és magya-
rázatán keresztül. Segíts minket, hogy 
sose szóljon igéd hiába. Szeretnénk 
azonnal cselekedni is azt, amit megér-
tettünk a te szavadként.

Bocsásd meg, hogy oly sokszor halo-
gatjuk az engedelmességet, aztán nem 
lesz belőle semmi. El is felejtjük, hogy 
miben akartunk változni.

Megvalljuk bűnbánattal, hogy oly 
sokszor nincs erőnk változni. De kö-
szönjük, hogy amit te kívánsz tőlünk, 
arra képessé is teszel. Engedd, hogy ezt 
mindnyájan átéljük boldogan. Szentlel-
keddel segíts minket, az engedelmesség 
lelkével támogass minket.

Könyörülj rajtunk, hogy mi, akik 
olyan éles szemmel tudjuk észrevenni 
mások életének a fogyatkozásait, hadd 
lássuk egyre világosabban önmagunkat 
is olyanoknak, amilyenek vagyunk, és 
ne mondjunk le arról, hogy olyanokká 
válhatunk, amilyenekké te, végtelen ke-
gyelmedből újjá fogsz teremteni. ámen. 

Részlet Nt. Cseri Kálmán 2009. októ-
ber 31-i prédikációjából. (folytatjuk)

Életének hetvennyolcadik évében 
megtért Teremtőjéhez Cseri Kálmán 
nyugalmazott református lelkipásztor.

Cseri Kálmán 1939. április 30-án szü-
letett Kecskeméten, 1962-ben szerzett 
lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, 
majd a budahegyvidéki gyülekezetben 
volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba 
vonulásáig – harminckilenc éven át – a 
Budapest-Pasaréti Református Egyház-
község lelkészeként szolgált. 

„Fő törekvése az volt, hogy az örök 
evangéliumot a mai ember számára is 
érthetően hirdesse, lehetőleg szép ma-
gyar nyelven" – olvasható a több mint 
nyolcszáz igehirdetését hozzáférhető-
vé tevő weboldalon (cserikalman.hu) 
Emellett számos bibliai témájú könyv 
szerzője, népszerű áhítatos könyve A 
kegyelem harmatja címmel jelent meg.

Tisztán, egyszerűen, visszafogottan 
élt. Bármerre járt az országban, zsúfo-
lásig megteltek a templomok, hogy tol-
mácsolásában hallhassák Isten igéjét. 
Vezető egyházi pozíciót nem vállalt, 
mint mondta: Isten az igehirdetés és 
lelkigondozás terén áldotta meg mun-
káját.

A lelkipásztornál a kilencvenes évek 
közepén diagnosztizáltak leukémiát, de 
betegsége csak tíz évvel később súlyos-
bodott meg annyira, hogy kórházba ke-
rült. Erről az időszakról így beszélt. „A 
hívő embereket is érik csapások, próba-
tételek, de tudják, hogy ez nem véletlen. 
Amikor én élet-halál szélén voltam, tud-
tam, hogy akármi történik velem, arról 
az én Uram tud, nélküle nem történhet 
semmi. Ő úr a baktériumok fölött is, az 
orvosok fölött is, a fizikumom és lelkem 
fölött is, és ez nagyon nagy békességet 
ad az embernek. Szerettem volna minél 
előbb kijönni ezekből a mélységekből, 

de nem féltem attól sem, ha esetleg meg 
kell halni, mert tudtam, hogy akkor még 
közelebb kerülök Krisztushoz, akinek a 
közelsége eddig is a legtöbbet jelentette 
számomra az életben.”

2006-ban megkapta a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztjét, valamint a Károli 
Gáspár-díjat. 2016-ban a Károli Gáspár 
református Egyetem tiszteletbeli dok-
torrá avatta. Cseri Kálmán hosszú és 
súlyos betegség után 2017. február 13-án 
tért meg Teremtőjéhez. Temetése 2017. 
március 3-án lesz a Farkasréti temető-
ben.      (reformatus.hu; parokia.hu)
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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 2017. március

ÁHÍTAT
lági hatalom és eszkö-
zök alkalmatlanságán 
kár bosszankodnunk. 
Helyesebb lenne újra 
tanulnunk azt, amit a 
keresztyénség tizenhat 
évszázadon át vallott 
és tanított: a házasság intézménye Is-
ten akaratát tükrözi. A társi kapcsolat 
szentsége a házasságban tükröződik, 
amint a házasfelek egymásért és más 
közös jókért a házasság szeretetközössé-
gében élnek.

Mi ez a „szentség”? Házastársam 
szolgálata a Jézus Krisztus szeretetét 
jellemző ragaszkodással, áldozatválla-
lással és szíves készséggel, ami házas-
sági kapcsolatunknak az Isten törvényét 
és céljait követő boldog megélése. Ért-
hető a reformátorok véleménye, misze-
rint egy férfi és nő frigye (még ha hívők 
is) másféle súllyal bír, mint a protestáns 
reformáció nagy igazságai (a „sola”-k), 
különösen is, ha olyan szép példák il-
lusztrálják ezt, mint amilyen pl. Luther 
Márton és Bora Katalin házassága és 
családi élete volt. Hiszen, mint Pál apos-
tol tanítja, a hívő házasságban világlik 
ki legérthetőbben és egzisztenciális él-
ményként is Jézus Krisztus szeretetének 
és az Egyház felbonthatatlanságának 
(egységének) titka.

A kérdésre, hogy -„Hány sákramen-
tumban hisznek a baptisták?” - ezután 
is az lesz a válaszunk, hogy kettőben. 
Urunk rendelkezése szerint gyakoroljuk 
a hitvalló bemerítést és az úrvacsorát. A 
házasság? Igyekszünk „szentül követ-
ni” Istennek a házassággal kapcsolatos 
rendelkezéseit, mert különben a hitval-
lásunk hiteltelen.

                             Novák József

EGyMÁS SZÁMÁRA IS
Egymás számára is
az Ő hatalma őriz,
amíg a nyár után
elszáll lassan az ősz is,
miközben rozsdamart
kezem kezedre téved,
mint simuló levél,
mely jelnek hull elébed.

Számomra alkotott,
választott rég ki ISTEN,
Te voltál és Te vagy
a kincsek kincse itt lenn.
Néped népem, a te
MEGVÁLTÓD az enyém is,
és ahova te mégy,
odamegyek csak én is.
                              Füle Lajos 

Amikor együtt voltak, megkérdezték 
tőle: "Uram, nem ebben az időben ál-
lítod fel újra a királyságot Izráelnek?" 
Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy 
olyan időkről és alkalmakról tudjatok, 
amelyeket az Atya a maga hatalmába 
helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor 
eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim 
lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában 
és Samáriában, sőt egészen a föld végső 
határáig." ApCsel 1,6-8

Melyek lennének a mi Feltámadottat 
dicsőítő várakozásaink? A tanítványok 
azzal a reménységükkel tisztelték a ha-
lál fölött is győzedelmes Krisztust, aki 
„negyven napon át megjelent előttük, és 
beszélt az Isten országa dolgairól” (3.v.), 
hogy mivel hatalma van helyreállítani a 
királyságot Izráelnek, bizonyára meg is 
teszi azt. Az Úr válasza nem elutasító; 
egyszerűen arra emlékezteti őket, hogy 
követői már egy új szövetség rendjébe 
tartoznak. Vágyaiknak és reménysé-
güknek, hitüknek a kereteit a föld vég-
ső határáig terjeszti ki a Krisztusban 
megjelent kegyelem; zsidó létükre sem 
„dolguk” az, amiről Isten – nem a szá-
mításaik szerint, de – rendelkezett.

Természetes és helyénvaló, hogy az 
evangélium örömeit, Jézus Krisztus sza-
badító hatalmát mi is elsősorban a ma-
gyar nép életére kívánjuk. Ez nem ön-
zés. A szükséget otthon és a hazájában 
érzi mindenki a legégetőbbnek. Jézus 
csodás országlásának a képei ott színe-
zik meg a képzeletünket, ahol élünk és 
szolgálunk, ahol megértenünk Isten ke-
gyelmes munkálkodását a legnagyobb 
örömünkre lenne. A hit felelős hazasze-
retetre is nevel. Nekünk, magyaroknak 
is van „Jeruzsálemünk és Júdeánk”. 
„Samáriánkról” is szólnak a híradások; 
a mélyszegénységben élőkről és a kikö-
zösítettekről. Örömeinket, vagy sokféle 
okból halmozódó problémáit a társada-
lomnak mi is gyűjtőnevekkel jelezzük; 
lám, a Szentlélek Isten erejével nem le-
het többé megkerülni a bajokat sem!

A környező országokban élő magyar 
baptisták életéről rendszeresen olvasunk 
szövetségünk lapjában, az Evangéliumi 
Hírnökben. Sajátos helyzetüket talán 
a Magyarországon élőknél is jobban 
értjük, hiszen mi is olyan környezet-
ben szolgálunk, ahol a magyar nyelv 
és kultúra – más okból – de idegennek 
hat. Másféle kihívás a történelmi ma-
gyar földön megkülönböztetettnek len-
ni, mint a multikulturalizmusba merülő 
Amerikában, de itt is, ott is feladatunk a 
tanúságtétel Krisztusról, amihez sokféle 
segítséget kapunk Tőle. Imádkozzunk a 

Magyarország határain kívül élő és szol-
gáló magyar baptista gyülekezetekért is!

Az idézett igeszakaszt bevezető négy 
szó („amikor együtt volt velük”), a 
MABAVISz idei vasárnapján különös 
aktualitással bír. Népünk történelme és 
egyéni döntéseink következményekép-
pen, ritkán adódik lehetőség arra, hogy 
„együtt legyünk”. A Magyar Baptisták 
Világszövetsége a megalakulásakor nem 
is ezt szorgalmazta, hanem inkább a lel-
ki közösséget, ami a fizikai és másféle 
távolságok ellenére is lehetséges – Jézus 
Krisztusban. Az evangéliumok Feltá-
madást követő történetei mind e csodá-
ról szólnak: Jézus átformálja az emberi 
közösségeket is. Úrvacsorai énekünk-
ben kérjük: „Jöjj közénk, jöjj közénk, 
/ Néped Feje, ó, jöjj le! / Szóljon békét 
szelíd ajkad…” – mert a Szentlélek ere-
jében végzett gyümölcsöző munka csak 
ott folyik, ahol a tanítványok közösségét 
az Úr Jézus Krisztus jelenléte teszi más-
sá.

“Engedelmeskedjetek egymásnak, 
Krisztus félelmében… Amint az egy-
ház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy 
engedelmeskedjenek az asszonyok is a 
férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy sze-
ressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus 
is szerette az egyházat, és önmagát adta 
érte… Aki szereti a feleségét az önmagát 
szereti” Ef 5,21-28

A házassági kapcsolat erejét és szent-
ségét tükrözik ezek a mondatok az 
Efézusiakhoz írt levélben.

A keresztyén házasság mássága abból 
következik, hogy a hívő társak, a férj és 
a feleség az Úr Jézussal való kapcsola-
tukból is az „asztalhoz hozzák” mind-
azt, ami a frigyüket szentté, széppé, tar-
tóssá és hasznossá teszi.

Megváltottságuk élménye, életük tisz-
tasága, hivatástudatuk, a Szentlélekkel 
való közösségüknek és a gyülekezeti kö-
zösségnek az összetartó ereje, mindezek 
együtt, a frigy tartósságát megsokszoro-
zó áldások. Mivel még ennyi jót is ki-
kezdhet a vigyázatlanság, és tönkretesz 
a bűn, a teherviseléshez, a megbocsájtás 
és a bizalom gyakorlásához, a szeretet-
ben való növekedéshez naponta új erőt 
kell venniük az Úrtól.

A reformátorok tanításában a házas-
ság nem „sákramentum” (az üdvrend-
hez tartozó „szentség”). A Felvilágo-
sodás korától uralkodóvá vált nézet 
szerint, a házasság egy inkább „világi 
jellegű” kapcsolatnak tekinthető, egy 
speciális szerződésnek arra alkalmas, 
szabad felek között, amit a jog elismer, 
és ami fölött az állam „őrködik”. A vi-
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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)

2017. március 5. oldal

ki a testvéri figyelmeztetést, feddést. Sőt 
szükségessé teszi azt. (Ef 5,1-11; Fil 2,1-
5) Hadd gyógyuljanak meg a lelki bete-
gek! Erősödjenek fel a gyengék! rajzo-
lódjék ki bennünk Krisztus!

Filemon 1,6 szerint a hitbeli közösség 
felszínre hozza Isten örvendeztető mun-
káit! Senki sem olyan erős és sokoldalú 
lelkileg, hogy ne lenne szüksége közös-
ség vállalásra. Ennek meg van az ára, de 
a sokkal több áldása, haszna is.

János apostol is tanított a közösségről. 
Első levelének első részébe emlékezetes 
verseket írt. Szóba hozza a közösség ki-
terjesztését bizonyságtétel, megosztás 
által. Szerinte ez az örömünket teljessé 
teheti! Az egészséges, a biblikus közös-
ségben Isten világosságában járnak, és 
ez diadalmaskodik a szellemi sötétség 
fölött. Következés képen lelepleződnek 
bűneink, és Jézus vére megtisztít azok-
tól. A működőképes újszövetségi közös-
ségben működik a megszentelődés is! 
(1Jn 1,3-10)

                  Vass Gergely, Kelowna

eltávozással, kivonulással vagy vissza-
vonulással járó vagy nem járó szakadá-
sokat, széthúzásokat. Ezek helyett szent 
érzéssel és meggyőződéssel igazodjunk 
egymáshoz is!

Pál apostol az 1Kor 10-ben kidombo-
rítja azt a tényt, hogy vagy Krisztus vé-
rével, testével, gyülekezetével vagyunk 
lelki közösségben, vagy gonosz társasá-
gokkal, démonokkal, ördögökkel. (1Kor 
10,14-22) Nem szolgálhatunk egyszerre 
két úrnak; nem járhatunk ugyanazon 
időben két úton; nem érezhetjük jól ma-
gunkat az Úr jelenlétében, a megszente-
lődők közösségében és ugyanakkor az 
istentelenek lázadó társaságában is. (Jn 
17,14-19) Ezt a gondolatot, tanítást viszi 
tovább a 2Kor 6,14-18. Gyakorlatilag lát-
juk, tapasztaljuk, hogy még a Jézussal 
járó családtagokkal, lelki testvérekkel, 
munkatársakkal sem mindig a legköny-
nyebb kiegyensúlyozott közösségben 
élni. Egyenesen lehetetlen működőké-
pes közösséget gyakorolni kibékíthetet-
len ellentétek létezése, tartós fennállása 
esetén az alapvető kérdésekben. Ilyen-
kor sem szabad feladnunk a bibliai igaz-
ságokat, de a magunk vélt igazát igen. 
Csak akkor van esélyünk működőképes 
közösségben élni, ha mindannyian va-
lóban Krisztusra építünk, Őt követjük.

Hadd említsek még két igehelyet a 2 
Kor-ból. Ezek már teljesen pozitív pél-
dák. A 2Kor 8,1-5 elénk is tárja a Mace-
dónia gyülekezeteiben tapasztalt isteni 
kegyelmet. Ebből egy részlet. „Mert a 
nyomorúságuk sok próbája között bő-
séges az ő örömük, és nagy szegény-
ségükből a tisztaszívűség gazdagsága 
lett.” Vajon csak a nyomorúság sok pró-
bájában levők, nagy szegénységben élők 
szíve lehet nyitott a testvéri közösség-
re, pontosabban mások megsegítésére? 
A miénk kevésbé? Nyitottak csak úgy 
leszünk, ha előbb magunkat az Úrnak 
adjuk. Tehát közösségünk azért lehet 
felszínes, silány, vérszegény, mert vagy 
nem adtuk soha magunkat át az Úrnak, 
vagy visszavettük életünket az Ő kezé-
ből. A másik ige üzenetét már érintet-
tük, nagyon sokszor hallottuk: „Az Úr 
Jézus Krisztus kegyelme, az Isten sze-
retete és a Szentlélek közössége legyen 
mindnyájatokkal!” Gyakran ezzel ál-
dottak meg minket. Itt említést nyer a 
testvéri közösség újabb három pillére. 
Aki Krisztus kegyelméből él, gyako-
roljon kegyelmet az emberek felé! Aki 
tapasztalja Isten szeretetét, szeresse az 
embereket is! Aki a Szentlélek vezeté-
sére hivatkozik és ajándékainak örvend, 
ne rombolja a közösséget, amint az 
Korinthusban történt! Inkább mozdítsa 
előre az egységet, a tagrészek harmoni-
kus összedolgozását! 

Viszont a közösség ápolása nem zárja 

MŰKÖDŐKÉPES  
KöZöSSÉG

Isten közösségre teremtett bennünket. 
Így teljesedünk ki.

A közösség szóval az Újszövetségben 
találkozunk először a Bibliában. Akkor 
is csak pünkösd, vagyis a Szentlélek ki-
töltetése után közvetlenül. A háromezer 
csatlakozó lélekről a következőket olvas-
suk: „Ezek pedig kitartóan részt vettek 
az apostoli tanításban, a közösségben, 
a kenyér megtörésében és az imádko-
zásban.” (ApCsel 2,42) A részvétel, az 
osztozás ugyancsak a közösség elma-
radhatatlan jellemzője. Adódik a követ-
keztetés: nem létezhet Isten akarata és 
kedve szerint működő lelki közösség a 
Krisztusban hívők közt, csak a Szent-
lélek új életre keltő, egyesítő, összekö-
tő és összehangoló munkája által. Ez a 
munka tetten érhető volt az apostolok 
mennyei hatalommal, nagy bátorsággal, 
teljes őszinteséggel és szeretettel vég-
zett tanításában is. Nyomában érett, nőtt 
a testvéri közösség. Ugyanakkor szá-
mos ember tért meg bűneiből és kezdte 
el követni az Úr Jézust. Ők is igényel-
ték a gyülekezeti közösséget. Továbbá 
a komoly önvizsgálattal, bűnbánattal, 
bűnvallással és felszabadulással járó úr-
vacsorai alkalmak is sokat használnak 
a közösségnek. A rendszeres közben-
járó imádságok is erősítik a közösség 
megélését a gyakorlatban. Arra utalnak, 
hogy tudunk egymásról, a mások szük-
ségeit átérezzük, melléjük sorakozunk a 
kegyelem trónja előtt. Mind ezekben a 
kitartás elengedhetetlenül fontos, szük-
séges. Sajnos, a posztmodern ember ke-
vés értéket lát, ha lát, a kitartásban. Nap-
jainkban az idézett igében említett fő 
négy tevékenység közül kettő igen gyen-
ge: a közösség gyakorlása és az imád-
kozás. Mondhatnánk azt, hogy tulajdon-
képpen itt a közösség két irányáról van 
szó. Ha egészséges, életerős, fejlődő a 
közösségünk a Szentháromság Egy Igaz 
Istennel, akkor ennek tükröződnie kell 
és fog is a megtért és újjászületett embe-
rek felé megélt közösségünkben. Még az 
elveszett emberekhez is másként fogunk 
viszonyulni. Fájni, foglalkoztatni fog és 
cselekvésre késztetni az ő állapotuk, lel-
ki sínylődésük.  

A reformáció egyik kimagasló áldása 
az egyetemes papság újrafelismerése. 
Kifejezhetetlenül nagy kiváltság szemé-
lyes közösségben lenni Jézus Krisztus-
sal. Erre kaptunk mindannyian meghí-
vást Istentől: 1Kor 1,9. Ha azt állítom, 
hogy Ő az én Uram, akkor a következő 
verset, az 1Kor 1,10-et is meg kell szív-
lelnem. Abban arról van szó, hogy ke-
rülnünk kell a haszontalan, felesleges 
szóbeli összeütközéseket, a végleges 

„Engedjétek hozzám jönni 
a kisgyermekeket!” (Márk 10,14)

Uram,
mit kezdesz velük?
Nem lenne jobb,
ha inkább velünk,
komoly felnőttekkel törődnél?
Mi már meggondoljuk 
mit teszünk,
mit mondunk,
s bizony,
a mi szavainknak súlya van!
De mit kezdesz 
futkározó gyerekekkel?

Ezek, Uram,
neveletlenebbek,
mint azok,
akikkel 
Galilea dombjain találkoztál.

Hogy mégis szereted őket?
Te tudod. 
Itt vannak.
Ha akarod,
vesd rájuk kezed.
Imádkozz értük!
                  Herjeczki Géza (1982)

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, 
hogy megérintse őket, a tanítványok pe-
dig megdorgálták azokat, akik ezt tették.

Amikor Jézus ezt észrevette, haragra 
gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne 
tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten 
országa... Aztán megölelte és kezét rájuk 
helyezve megáldotta őket.  (Mk 10,13kk)
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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 2017. március

buzdítást az ifjú párnak. Volt lehetősé-
günk átadni a chicagói gyülekezet kö-
szöntését is Barnabás és Anita számára.

Október 23-án, bemerítés volt a gyü-
lekezetünkben. Deák Krisztián tett bi-
zonyságot a Krisztusban nyert új életről. 
Ez alkalommal vendégeink voltak Dr. 
Herjeczki Géza lelkipásztor és a detroiti 
gyülekezet egy része, főleg az énekkar 
és a zenekar tagjai, valamint Máté Bá-
lint testvér és családja San Antonióból. 
A tartalmas délelőtti istentisztelet után, 
melyen Herjeczki testvér igét hirdetett 
és a detroiti-chicagói énekkar Máté test-
vér vezetésével szolgált, gyülekezetünk 
ebéddel kedveskedett minden résztve-

vőnek. Ebéd után, a chicagói Magyar 
Kultúrtanács által szervezett ’56-os 
megemlékezésen vettünk részt, a kö-
zeli Copernicus Centerben. Az össze-
vont chicagói-detroiti énekkar és fúvós 
zenekar szolgálata volt az ünnepi meg-
emlékezés egyik fénypontja. A detroiti 
testvérek nem csekély áldozatot hoztak 
azért, hogy ilyen szép ünnepben lehes-
sen részünk. Ezúton is köszönjük fára-
dozásukat.

November 20-án volt a gyülekezet há-
laadó napja. A 10. leprás hálájáról és a 
107. zsoltárban említett hálás emberek-
ről gondolkodtunk aznap. Együtt ebé-
deltünk az egész gyülekezet, és hálánkat 
céladakozással is kifejeztük. Az Arad-

Kisszentmiklósi gyülekezet imaházépí-
tésébe segítettünk anyagi javainkkal.

A 2016. évet a 90. zsoltárral fejeztük 
be és a 2017. évet szintén a 90. zsoltárral 
kezdtük. Ez évi vezérigénk a zsoltár 12. 
verse: „Taníts úgy számlálni napjain-
kat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Mert 
a bölcstelen azt hiszi, hogy ráér megtér-
ni, a bölcs szívű pedig igyekszik készen 
lenni. 

Legyen áldott az Úr mindazért, amit 
tett közöttünk, és mindazért, amit ké-
szül tenni ebben az évben is. Övé min-
den dicsőség!
                                         ELvv.

Június 19-én, apák napján együtt örül-
tünk Fodor Istvánnal és Emőkével első 
gyermekük bemutatásán.  Fodor Emma 
Katinka április 8-án született. Emmács-
ka és szülei életére, az ároni áldás igéi-
vel kértük az Úr gazdag áldását. A deb-

receni család képviseletében velünk volt 
a Fodor nagymama is. Az ünneplés és az 
örömteljes együttlét közös ebéddel foly-
tatódott. Hálásak vagyunk az ifjú Fodor 
családért. 

Szeptember 10-én, a Lukács család 
tagjai részt vettek Fodor Barnabás és 
Lukács Anita menyegzőjén Balaton 

Lellén. A fiatal pár nem csak a menyeg-
ző apróbb részleteit tervezte meg, ha-
nem a különleges helyszínt is. A Balaton 
Lellei szőlőhegyről igazán csodálatos 
látkép nyílt a „magyar tengerre”. Mi-
vel a menyegzői istentisztelet szabadté-
ren zajlott, külön hálát adtunk a meleg 
őszi napsütésért. Az istentiszteleten kb. 
kétszáz ember előtt hirdetett igét Pafkó 
Tamás, a debreceni Trinity gyülekezet 
lelkipásztora. A házassági fogadalomté-
telt Kübler János, a Bp. Wesselényi ut-
cai gyülekezet lelkipásztora végezte. Az 
istentisztelet megható momentuma volt 
a fiatal pár úrvacsoravétele. A vacsora 
helyszínéül egy különleges, kupola ala-
kú sátor volt felállítva. A vacsora első 
perceiben a két örömapa mondott igei 

Események a Dél Keresztje alatt
Néhány hónap elteltével újból jelent-

kezem, hogy gyülekezeti életünk fonto-
sabb eseményeibe adjak betekintést. Az 
elmúlt fél év során történtek örömteli és 
szomorúságra is okot adó események. 
Hála legyen Istennek azért, mert velünk 
volt úgy örömeinkben, mint szomorúsá-
gunk közepette is!

 
Victoria állam Szövetségének 
találkozója

Feleségemmel együtt részt vehettem, 
mint gyülekezetünk hivatalos küldöt-
tei, Victoria állam Baptista Szövetségé-
nek (Baptist Union of Victoria, BUV) 
rendes félévi közgyűlésén (Gathering) 
október 11-én. A lelkipásztorok és há-
zastársaik részvételével megtartott al-
kalom a „Facing Transition – Learning 
from others” (A változással szembesülve 
– Másoktól tanulva) témát boncolgatta. 
Fórumbeszélgetés keretében néhány lel-
kipásztor és egynéhány családtagjuk be-
szélt nagyon őszintén és nyíltan azokról 
a változásokról, melyeket a lelkipásztori 
szolgálatban éltek át, illetve személyes, 

családi és gyülekezeti életükben tapasz-
taltak meg. A fórumbeszélgetést köve-
tően asztalonként, csoportokban beszél-
tük meg azokat a kérdéseket, melyeket a 
beszélgetést vezető lelkipásztor tett fel. 

MELBOURNE

CHICAGO

Horváth Ferenc és Ildikó ausztrál 
lelkipásztorokkal
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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)

2017. március 7. oldal

is elénekelt. Az ünnepi alkalmat szere-
tetvendégség zárta. Hiszem, hogy az is-
tentiszteleten elhintett igemag idejében 
meghozza majd gyümölcsét.

Gyászistentisztelet
Koporsó mellett is meg kellett állnunk 

december 12-én, amikor Antal Péter 
gyászistentiszteletén vettünk részt fe-
leségemmel és gyülekezetünk néhány 
tagjával. A szertartásra a North Fitzroy-i 
(Melbourne) Magyar református Gyü-
lekezet templomában került sor. Igét 
hirdetett Dézsi Csaba református lel-
kész. A megemlékező beszédek között 
lehetőségem volt Antal Péter hozzánk, 
baptistákhoz való kötődését és közös-
ségünk iránti segítőkészségét méltatni. 
Antal Péterről többször hallottam gyü-
lekezetünk tagjaitól, ám személyesen 
is megismerhettem őt, miután néhány 
éve felhívott telefonon, azt kérve, hogy 
akkoriban megjelent Kiváltság az Élet 
című verses füzetét népszerűsítsem a 
gyülekezetünkben. Kértem, hogy jöj-
jön el istentiszteletünkre és szóljon 
személyesen versgyűjteményéről. Az 
istentiszteletet követően, ebéd közben 
volt lehetőség a megismerkedésre, ami-
kor több mindent megosztott magáról, 
többek között, hogy súlyos betegséggel 
küzd. Ennek ellenére igyekezett szolgá-
latát elvégezni a Szent István ökume-
nikus templom református istentiszte-
letein lévita lelkészként (palástot nem 
hordott). Antal Péter alázatos, szerény, 
másokat segítő szolgája volt az Úrnak. 
November 27-én hunyt el, Isten kegyel-
méből 76 évet élt. Emlékét szívünkben 
megőrizzük.

Házassági évfordulók
Vasárnapi istentiszteleteink keretében 

minden alkalommal felköszöntjük azo-
kat, akik a megelőző héten ünnepelték 
születésnapjukat vagy házassági év-
fordulójukat. Az elmúlt évben két idős 
házaspárt megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöttünk. Habár nem ünnepeltek 
keret évfordulót, idős korukra való te-
kintettel és a gyülekezetünkben végzett 
szolgálatuk megbecsüléseként, meglep-
tük őket virágcsokorral és a tiszteletük-
re készült szeretetvendégséggel.

Szűcs Jenő és Erzsébet testvéreinket 
62. házassági évfordulójuk alkalmából, 
augusztus 21-én a zsolt 43,5-tel köszön-
töttük: „Miért csüggedsz el, lelkem, és 
miért háborogsz bennem? Bízzál Isten-
ben, mert még hálát adok neki, szabadí-
tó Istenemnek!” Hálásak vagyunk Isten 
kegyelmének munkájáért testvéreink 
életében, ugyanakkor áldásként tekin-
tünk Erzsike nénire és Jenő bácsira, 

házas életükre pedig követendő jó pél-
daként.

Id. Balla Ferenc és Juliánna test-
véreink 58. házassági évfordulóját dec-
ember 4-én ünnepeltük. Köszöntésként 
zsolt 63,8 hangzott el: „Ragaszkodik 
hozzád lelkem, jobboddal támogatsz en-
gem.” Még sok áldott és boldog évfordu-
lót kívánva, hálásak vagyunk Istennek a 
gyülekezetünkben végzett hűséges or-
gonai és énekkari szolgálatukért!
                   Horváth Ferenc, lelkipásztor

A lelkipásztori szolgálatot érintő esz-
mecsere után bőséges ebédben volt ré-
szünk, majd az Úr asztalának vendégei 
voltunk. áldott alkalmat jelentett együtt 
úrvacsorázni olyan testvérekkel, akiket 
bár kevésbé ismerünk, ám akikkel ösz-
szeköt a krisztusi szeretet és a közös, 
Krisztusba vetett hit. Egyébként évente 
kétszer szervez a BUV közgyűlést: má-
jusban és októberben. Várakozással te-
kintünk a májusi találkozó elé.

Gyermekbemutatási istentisztelet 
Mindig nagy örömet jelent gyüleke-

zeteinkben, ha egy házaspár elhozza 
gyermekét a közösségbe azzal a szán-
dékkal, hogy hálát adjon az Úrnak és 
imádkozzon gyermekéért a gyülekezet 
testvériségével együtt. Abban a meg-
tiszteltetésben részesültem, hogy egy 

fiatal házaspár – bár nem gyülekeze-
tünk tagjairól van szó – megkért, hogy 
mutassuk be elsőszülött gyermeküket 
a gyülekezetünkben. Az ifjú feleség és 
édesanya rokonai: édesapja, nagyma-
mája és nagynénje rendszeresen láto-
gatják istentiszteleteinket – de ők sem 
tagjai gyülekezetünknek. Az ifjú férj 
és édesapa pedig már többször állt ren-
delkezésünkre vízvezeték-szerelőként. 
Néhányszori találkozásunkat és baráti 
beszélgetésünket követően kész volt vál-
lalni a gyermekbemutatást a gyermek-
keresztség ellenében. (zárójelben jegy-
zem meg, hogy egy szlovén származású, 
katolikus fiatalemberről van szó.) Ezek 
után került sor november 13-án Sonja 
Brglez (Helena és Robert Brglez kislá-
nyának) bemutatására. Az istentisztelet 
sajátossága volt, hogy két nyelven zaj-
lott: a lelkipásztori köszöntés és a közös 
énekek magyarul és angolul hangzottak 
el, míg az igei üzenet és a gyermekért 
és családjáért mondott ima csupán an-
golul hangzott. Énekkarunk a magyar 
nyelvű énekek mellett egy angol nyelvűt 

Sonja Brglez bemutatása a  
gyülekezetben

Szűcs Jenő és Erzsébet

Id. Balla Ferenc és Juliánna

A KAGyLÓ
Én itt vagyok, akarva, nem akarva,
A végtelen vetett a véges partra.
Fekszem aléltan a sivár fövenyben
És az óceán himnuszait zengem.
Anyám, a tenger apadt, s itt hagyott,
Kinek mi köze hozzá, ki vagyok?
Gazdátlan, üres ház, mire se jó,
Csak eldobni, vagy eltörni való.
Apály s dagály közt, így, időm múlván
Várom, míg értem visszatér a hullám.
Nekem nem hazám e kietlen part:
De aki titkon a füléhez tart,
Magányban, éjben, emberektől távol:
Annak mesélek egy más, szebb világról.
                            Reményik Sándor
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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 2017. március

decade, the Christian population in Iraq 
has shrunk from 1.5 million to less than 
200,000.

In Yemen, a Global Alert from the 
Famine Early Warning Systems Net-
work indicates that Yemen is at risk of 
the highest level of food insecurity.

Syria is one of the most complex 
conflicts and humanitarian situations in 
our world that has devastated the count-
ry, which faces a future of trauma and 
rebuilding.

Baptists, fellow Christians and all 
people of goodwill should work to reverse 
conditions that lead to displacement in 
these and other countries and for peace, 
harmony and justice to prevail.

The BWA commends Baptists in 
countries such as Turkey, Jordan, 
Lebanon, Germany, Sweden, Croatia, 
Serbia and elsewhere, who have 
embodied the biblical mandate to stand 
with the vulnerable and to extend Chris-
tian hospitality. We support Baptists in 
the United States who offer welcome 
and provide assistance.

                                    bwanet.org

MISSIONARy FUND
The purpose: supporting the 

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

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

BWA statement  
on refugees

Washington, DC (BWA)--The Baptist 
World Alliance (BWA) reaffirms its 
biblical stance concerning refugees, 
vulnerable people who are oftentimes 
victimized for their faith.

In a resolution approved by its Ge-
neral Council in Vancouver, Canada, 
in July 2016, the BWA calls upon its 
"member bodies, affiliated churches, 
and individual believers to actively 
embrace opportunities for Christian 
ministry and witness that exemplify the 
biblical teaching to love the stranger 
(Lev. 19:18b) and Jesus' teaching to love 
our neighbors as ourselves (Matt. 22:37-
40), being salt and light in ways that 
bring the values of our Lord into our 
culture."

The resolution further encourages 
Christian believers "to personally 
engage with all refugees and displaced 
persons, generously showing God's 
love and care as we demonstrate the 
sufficiency of God made known through 
Jesus Christ." 

In light of this resolution passed a 
little more than six months ago and 
previous resolutions in 2011 and 2013, 
the BWA decries recent actions by the 
United States Government to issue a 
blanket travel ban on seven countries 
that specifically targets refugees and 
that seems to especially affect Muslims.

These actions are already having 
a negative impact on the lives of 
families. It has adversely affected ser-
vice providers who work directly with 
refugees and has created unexpected 
difficulties for Baptist institutions in the 
United States, such as universities and 
seminaries, with students enrolled from 
the seven named countries.

While the BWA recognizes that a 
government has a right to create and 
maintain conditions that provide for 
the safety of its citizens, there is a 
temptation to give in to fear and to 
hastily pursue misguided policies that 
will have deleterious long-term effects 
and that undermine freedom of religion.

We accept this is not a situation that 
has emerged quickly and is in part a 
response to longstanding problems 
in these seven countries. We decry 
unjust actions that are too often left 
unaddressed and conditions that are 
allowed to deteriorate.

We note that in Iraq, Christians, 
Yazidis and others face genocide at the 
hands of the Islamic State. Over the last 

 prayer: A billion stars pierce the 
infinite darkness of space. Surely Your 
light can break through the darkness of 
my ignorance. Shine the light of true 
wisdom through me, Lord, and let me 
share in Your glory. Amen.

Wisdom from the Psalms 
Dan R. Dick 

pSALM 136:2, 7
O give thanks unto the God of gods: 

for his mercy endureth for ever. . . .To 
him that made great lights: for his mercy 
endureth for ever.

 
Griffin had gone through college 

as an atheist. No one could get him to 
believe that there was a God out there 
somewhere who made everything go. 
That was before he began working with 
the space program. The more he saw the 
scope and majesty of the cosmos, the 
more convinced he was that there had 
to be someone out there who authored 
all the miracles he saw. To see the 
power of a billion suns shining through 
millions of miles of space boggled the 
mind. They couldn't have just happened. 
Some great mind had to have a part in 
bringing it all about. Griffin had come 
far. His briefcase was always packed 
with pictures and books, but no book 
was more important than the Bible that 
never left his side.

 
People who don't believe in God reject 

Him, not because they know so much, 
but because they just haven't learned 
enough. Even in the most scientific and 
complex equation, God can be found. 
Wisdom comes not when we say we 
know all we need to, but when we admit 
there is much left to learn. Open your 
heart and mind to God, and watch the 
universe unfold.

I'm FINE, Thank you!
--Author Unknown--

There is nothing the matter with me.
I'm as healthy as I can be.
I have arthritis in both of my knees
and when I talk, I talk with a wheeze.
My pulse is weak, and my blood is thin.
But I'm awfully well for the shape I'm in.

Arch supports have I for my feet,
Or I wouldn't be able to be on the street,
Sleep is denied me night after night'
But every morning I find I'm all right.
My memory is failing, my head's in a 
   spin.
But I'm awfully well for the shape I'm in.

Old age is golden I've heard it said
But sometimes I wonder as I get into bed.
With my ears in a drawer, my teeth in 
   a cup,
My eyes on the table until I wake up.
Ere sleep overtake me, I say to myself,
"Is there anything else I could lay on 
   the shelf?

I get up each morning and dust off my wits
And pick up the paper and read the 
   "Obits",
If my name is still missing I know I'm 
   not dead,
So I have a good breakfast and go back 
   to bed.
The moral is this as my tale I unfold...
That for you and me who are growing old,
It's better to say "I'm fine" with a grin
Than to let folks know the shape we are in.
                (Facebook, Barnabas Halo)
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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)

2017. március 9. oldal

HA A BIBLIA BESZÉLNI 
TUDNA

Január 15 - Gazdám újévkor elhatá-
rozta, hogy naponta elolvas egy fejeze-
tet belőlem. Az éjjeliszekrényén fekszem. 
Még nem olvasott.

Január 25. - A gazdám leporolt. Egyéb 
nem történt.

Február 15. - Elvitt a gazdám egy bib-
liaórára. Örülök, hogy végre kézbevet-
tek. Valamit keresett a gazdám bennem, 
de nem találta meg.

Február 25. - Változatlanul az éjjeli-
szekrényen heverek.

Március 25. - Az újságok, folyóiratok 
közé kerültem.

április 10. - A gazdám leporolt és a 
könyvespolcra tett.

Julius 2. - Egy bőröndbe kerültem, 
sok holmi közé. Úgy látszik, a gazdám 
elutazik.

Julius 3. - A gazdám megérkezett. 
Mindent kipakolt a bőröndből, egyedül 
én maradtam benne.

Julius 30. - Ismét otthon. A gazdám is-
mét a könyvespolcra tett.

Augusztus 8. - Este. Borzalmas vihar 
kerekedett. A gazdám elővett. Idegesen 
lapozott bennem. Végre a 91. Zsoltárnál 
olvasni kezdett.

Augusztus 9. - Ma nincs veszély. A 
gazdám hagy pihenni.

Szeptember 17. - Ma este imaórára ké-
szül a gazdám. Levett a könyvespolcról, 
belémlapozott, olvasni kezdett. De hirte-
len csengett a telefon. Engem lecsapott az 
asztalra, felvette a kagylót, hosszan elbe-
szélgetett, majd amikor befejezte, engem 
visszatett a könyvespolcra.

Október 10. - Még mindig a könyves-
polcon fekszem. Gazdám sokat mérgelő-
dik, bosszankodik és morog, ha otthon 
van. Nincs jó hangulatban. Valami nincs 
rendben.

November 16. - Ma gazdám váratlanul 
elővett. Egy meghívót helyezett lapjaim 
közé, melyben tudatták vele, hogy egy 
bibliatanulmányozó hét kezdődik. Már 
előre örültem, hogy végre a gazdám a 
kezébe vesz és olvasni fog, de hiába vár-
tam. Ott maradtam a könyvespolcon.

A gazdámnak nem volt szüksége rám. 
Milyen kár…  (ford: Williams Anikó)

A BOLDOGMONDÁSOK 
MARGÓJÁRA

(Máté 5: 1-12. versekhez)
Boldogok, akik tudják, miért élnek, 

mert akkor azt is megtudják majd, ho-
gyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak 
önmagukkal, mert nem kell szüntelen 
azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, 
ahol mások közömbösek, mert örömes 
lesz az életük.

Boldogok, akik tudják, hogy mások-
nak is lehet igaza, mert békesség lesz 
körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önma-
gukon, mert nem lesz vége szórakozá-
suknak.

Boldogok, akik meg tudják különböz-
tetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok 
zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófá-
ban a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, 
és mindháromban a diófát, mert nem-
csak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nem-
csak tenni, mert megcsendül a csöndjük, 
és titkok tudóivá válnak. Leborulók és 
nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nél-
kül tudnak pihenni és aludni, mert mo-
solyogva ébrednek fel és örömmel indul-
nak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és 
meghallgatni, mert sok barátot kapnak 
ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívá-
sára anélkül, hogy nélkülözhetetlennek 
hinnék magukat, mert ők az öröm mag-
vetői.

Boldogok, akik komolyan tudják ven-
ni a kis dolgokat, és békésen a nagy 
eseményeket, mert messzire jutnak az 
életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mo-
solyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk 
napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik 
mások botlásait, akkor is, ha naivnak 
tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt 
cselekednének, és imádkoznak, mielőtt 
gondolkodnának, mert kevesebb csaló-
dás éri őket.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha 
szavukba vágnak, ha megbántják őket, 
és szelíden szólnak, mert Jézus nyomá-
ban járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tud-
nak valósítani valamit, mert életesebb 
lesz az életük.

                            Gyökössy Endre

MINDIG ISTEN KEZÉBEN
Jurás Pál könyvéről

Mindig Isten kezében - ez a címe an-
nak a könyvnek, amelyben megismer-
hetjük Isten munkáját a szerző, Jurás Pál 
életében. Ebben az igaz történetben vé-
gigkövethetjük egy tisztességben meg-
őszült ember életét, kisgyermek éveitől 
egészen 79 éves koráig. A könyv vissza-
emlékezések alapján született, a tanul-
ságos történetek elvezetnek minket egy 
régi Magyarországról egy új világba. 
Megismerhetünk történelmi tényeket az 
'50-es évek Magyarországáról és olvas-
hatunk egy fegyveres szabadságharcos, 
nemzetőr aktív részvételéről az '56-os 
magyar forradalomban. Útitársként csat-
lakozhatunk Jurás Pál nagy utazásához, 
a tengeren túlra, egy idegen országba. 

Végigkövethetjük gondolatait, érzé-
seit a megtéréshez vezető úton, vele 
lehetünk egy új élet kezdetén. A szer-
ző kendőzetlenül osztja meg olvasóival 
megtérésének történetét, majd Jézussal 
közösségben élő mindennapjaiba is be-
pillantást nyerhetünk. Tisztán végigkö-
vethetjük Isten munkáját egy olyan em-
ber életében, aki végül legyőzve a sátán 
megkötéseit Istent választotta. A könyv-
ben teljes képet kapunk arról, hogy a 
főszereplő hogyan válik kisgyermekből 
fiatal dolgozó fiúvá, majd forradalmár-
rá, hogyan és miért menekül el szeretett 
hazájából, miként lesz új otthona és új 
élete Krisztussal, hogyan kapja meg fe-
leségét, akivel mai napig megosztja éle-
tét. Olvashatunk arról is, hogy ők ketten 
hogyan válnak családdá és hogyan élik 
meg a mindennapok nehézségeit, örö-
meit.

A könyv igaz, kalandos és Isten erejét 
bemutató történetei alapján megismer-
hetnek egy embert, aki Krisztus kato-
nájaként harcolta meg az élet harcát, és 
most Isten kegyelméből megvalósíthatta 
vágyát és megoszthatja szívből jövő tör-
ténetei alapján, életútját mindenkivel.

A könyv megvásárolható: 
- Jurás Pál Tel: 905-737-8645 Cím: 

811-22 Clarissa Drive, Richmond Hill, 
ON L4C 9R6

- Pannonia Bookstore 300 ST. Clair 
Ave. W. Suite 103 Toronto, ON. M4V 1S4

- A következő évi Észak-Amerikai Ma-
gyar Baptista Szövetség Nyári Konfe-
renciáján, (Ráma tábor)

A könyv ára: $7 CAD vagy $6 USD 
+postaköltség

                  Csővári-Pozsonyi Zsófia



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2017. március

Ha tenger bajjal küszködök,
Nyomorúságban vergődök,
Igéd oly hűen bátorít,
Ha gyengül, ha inog a hit.

Az Úr felséges és dicső,
Jobbjában van mentő erő!
A gőgös szívet megveti,
Alázatost fölemeli.

Mit elkezdett a kegyelem,
Bevégzi Ő, vallom, hiszem.
Mit Isten bölcsen tervezett,
Kegyelme soha nem feled!

Isaac Watts, 1719 (With All My Po-
wers of Heart and Tongue). Angolról 
magyarra fordí totta Anna Piroska Wil-
liams, 2016 (szabadon felhasználható).  
Germany William Gardiner, 1815.

JEGyZET

Házasodhasson mindenki! 
– vagy mégsem?

Gondolatok a  
„házasság hete” kapcsán

Keresztyén vonatkozású hírek között 
tallózva találtam rá arra az információ-
ra, mely szerint közel két évtizede Ang-
liából indult el a kezdeményezés, amely 
minden évben egy hétig a házasság és a 
család fontosságára kívánja irányítani a 
figyelmet. Azt már nem is kell hangsú-
lyoznom, hogy a „házasság hete” termé-
szetesen a Valentin-nap környékén van 
megtartva. Elgondolkodtató, hogy nem-
zetközi szinten is számos ismert közéleti 
személyiség csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, kifejezve elköteleződését a há-
zasság és a család ügye iránt. Mondhat-
nánk, hogy szükség is van erre, tekintve 
a házasság jelenlegi megítélését.

Napjainkban ugyanis nemcsak az 
jelent gondot, hogy sok fiatal inkább 
élettársi kapcsolatban él, mintsem hogy 
elkötelezné magát társa iránt a házas-
ságkötés által. Egyre többször szembe-
sülünk ugyanakkor a házasság fogal-
mának átértelmezésével, amely szerint 
a házasság „két különböző vagy azonos 
nemű ember között” létrejövő egység. 
Franciaországban például ez év elején 
vitatták meg a parlamentben a „Há-
zasodhasson mindenki!” elnevezésű 
törvénytervezetet, amely kimondja az 
előbb említett megállapítást.

Ne gondoljuk azonban, hogy ez csu-
pán a politikum gondja-baja. A francia 
protestánsok és az amerikai presbiteri-
ánusok után, a közelmúltban a norvég 
evangélikus egyház is belement a me-
legházasságba. Ezentúl a Norvég Evan-
gélikus Egyház lelkészei ugyanis azonos 
neműeket is összeadhatnak. Az azonos 
neműek párkapcsolata azonban nem ér-
telmezhető egy szinten a házassággal. 
Még akkor sem, ha számos nyugat-eu-
rópai ország törvényhozása jogilag úgy 
rendelkezik. Számunkra viszont éppen 
azért adatott a Szentírás zsinórmér-
tékül, hogy a benne kinyilatkoztatott 
igazságokat aktuális élethelyzetünkben 
megfelelő módon interpretáljuk, és ne a 
Bibliát igazítsuk a mai kor igényeihez.

                             Horváth Ferenc

Az Úr nevét magasztalom,
Az Úr nevét magasztalom,
Más Isten nincs, ezt jól tudom.
Szent háza vonzza szívemet,
Ott szól az égi üzenet.

A bajban Hozzá fordulok,
Őbenne bátran bízhatok!
Úrrá lett félelmem fölött,
Szivembe remény költözött!!

Dícsérem teljes szívemmel,
Az ajkam Róla énekel!
Dicséri Őt angyalsereg,
Szívem a hangjuk tölti meg.

Terólad zeng az énekem,
Igéd csodáit dícsérem.
Mit ígéd Rólad megmutat,
Az minden múlót meghalad.
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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)

2017. március 11. oldal

IMÁDKOZZUNK 
EGyMÁSÉRT

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

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

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Pardi Félix elnökért és 
munkatársaiért.

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

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

Clifford Burton 
BARROWS 

(1923. ápr. 6. 
– 

2016. nov. 15.)

Cliff Barrows ko-
rábban a Billy Gra-
ham Evangelizációs 
Társaság programigazgatója volt. Ő volt 
Billy Graham evangelizációs szerveze-
tének 1949 óta a legismertebb tagja. A 
hetente megtartott Döntés órája című, 
Grahammal közösen vezetett rádióprog-
ramok ének-zenei vezetésében éppen 
olyan otthonosan mozgott, mint a több 
ezer fős evangelizációs alkalmak kóru-
sainak vezénylésében.

Emlékezetes találkozás: Cliff Barrows és 
felesége, Ann Prince a Samford University, 
Birmingham/USA kápolnájában (2002)

Barrowst 1944-ben avatták baptista 
lelkipásztorrá, majd 1945-től asszisz-
tens lelkészként szolgált Minnesotában 
a Szt. Pál Baptista Templomban. Később 
Barrows csatlakozott Graham világ-
evangelizációs programjához.

1970-ben egy közös filmet készítet-
tek Cliff Richard brit popénekessel. A 
film egy szentföldi zarándoklat kapcsán 
nyújtott áttekintést a bibliai események-
ről a helyszínen. A filmet Graham pro-
dukciós cége, a World Wide Pictures 
készítette.

Magyarországon is járt Billy Gra-
hammel együtt 1977-ben, 1982-ben és 
1989-ben. Mindhárom alkalommal ő 
volt Billy Graham evangelizációs kam-
pányának zenei és programigazgatója, a 
három esemény közül a Népstadionban 
100 000 részvevővel megtartott alkalom 
volt a legemlékezetesebb.

Első feleségét, Wilma „Billie” Newellt 
49 évi házasság után, 1994-ben veszí-
tette el. 1995-ben újból nősült, és Ann 
Prince-t vette feleségül, akivel 21 esz-
tendeig éltek együtt.

Barrows régi munkatársával, George Be-
verly Shea énekessel együtt alkották Billy 
Graham legszorosabb munkatársi közössé-
gét egészen 2016. november 15-én, 93 éves 
korában bekövetkezett haláláig.
                       Dr. Mészáros Kálmán

Ima a buszbalesetet szenvedett 
magyar fiatalokért 

2017. 01. 22-én.
Istenünk, sírunk és gyászolunk, imán-

kat könnyek között visszük eléd, kérünk 
hallgass meg bennünket Jézus nevéért. 
Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz!

Nem lehetünk érzéketlenek ebben a 
szörnyű tragédiában, még a kő is meg-
reped, ha egy iszonyatos csapás éri, 
hogy ne jajdulnánk fel akkor mi szülők, 
nagyszülők? Uram, nagyon fáj. Az Úr 
adta őket, drága ajándékképpen, az Úr 
vette el őket, de azt is tudjuk, sokszor a 
Sátán kikér bennünket, nem csak azért, 
hogy megrostáljon, hanem, hogy megöl-
jön, és elpusztítson bennünket, de miért 
éppen így Uram? Ennyi fájdalommal, 
szenvedéssel, tűzhalállal, füsttel? Ilyen 
tragikusan? Miért reájuk volt vágyódá-
sa? Nem értjük Uram, nem értjük!

Úgy érezzük nem volt még itt az ide-
je annak, hogy ők meghaljanak, nekik 
még élniük kellett volna, ők készültek az 
életre, tanultak, a magyarságért, hazá-
jukért, családjukért még sok szépre-jóra 
lettek volna képesek. Ők iskolába jártak, 
odaszánták életüket, a többre, a jobbra, 
az emelkedettebb dolgokra, akartak va-
lakik lenni. Torzó maradt életük, befeje-
zetlen.

Inkább mi haltunk volna meg helyettük 
Uram, akik már elvégeztük futásunkat, 
a hitet megtartottuk, a mi elköltözésünk 
ideje már itt van, nekik még élni kellett 
volna, de Te másképp döntöttél. Jób is 
így veszítette el gyermekeit, Jákób is így 
siratta Józsefet, Dávid is kisgyermekét, 
Ráchel is az övéit, Mária is Jézust, az ő 
fiát és még sokan mások!

Ma ezt énekeljük a Magyar Kultú-
ra Napján: Isten, áldd meg a magyart, 
jókedvvel, bőséggel! S közben csapást 
kaptunk, bánatot és gyászt. Miért Uram, 
miért? Nehezen tudjuk, kimondani: Le-
gyen meg a Te akaratod! De legyen 
meg, mert Te a rosszból is jót hozol ki. 
Kérünk, töröld le a sírók könnyeit, adj 
vigasztalást a gyászolóknak, hitet ne-
künk, hogy nem vesztek el, mert mielőtt 
megtörtént volna velük a baj és a vesze-
delem, Te megelőztél mindent és min-
denkit, Magadhoz vetted őket, ahogy a 
latort: Ne félj, még ma Velem leszel a 
Paradicsomban. S Veled lenni minden-
nél jobb! Hallgass meg minket Istenünk 
gyászunkban, nagy-nagy sírásunkban! 
Ámen.
              Lizik Zoltán ref. lp. Windsor

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

Alelnökök: Pardi Félix (Erdély)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

A tenger partján állok. Feltűnik egy 
hajó, kitárja fehér vitorláit a reggeli szel-
lőnek és nekivág a nagy óceánnak. Cso-
dálat tárgya ő, és csak nézem, míg el nem 
tűnik a határon. Valaki mellettem csende-
sen így szól: „Elment.” De hová? Csupán 
a szemem elől tűnt el, ez minden. Most 
is akkora, mint amikor utoljára láttam. 
Nagyságának és látványának veszte csak 
bennem történik meg, nem vele; és abban 
a pillanatban, mikor mellettem valaki azt 
mondja: „Elment”, mások figyelik jöttét, 
és örömteli hangon hirdetik, „Jön már!”
                                        Floch Gábor
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Boldogok az üldözöttek (8)
„és eltörvén az alabástrom edényt, 
kitölté azt az ő fejére.”  Mk 14,3-4.

„Boldogok, akik háborúságot 
szenvednek az igazságért: mert övék  

a mennyeknek országa.” Mt 5,10.
 
„Boldogok vagytok ha szidalmaznak 

és háborgatnak titeket, és minden go-
nosz hazugságot mondanak ellenetek 
én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, 
mert a ti jutalmatok bőséges a menyek-
ben, mert így háborgatták a prófétákat 
is, akik előttetek voltak.” Mt 5,11-12.

A kenet illata belengte poklos Simon 
ebédlőjét, és elárulta a hívatlanul be-
osont asszonyt, mert a törött szelence 
illatos tartalma Jézus, a fő-vendég, ha-
ján csillogott, míg az asszony leborul-
va annak lábait kente, és hajával töröl-
te. Ez egy spontán tett volt, az asszony 
hálájából fakadt, tanúskodva arról az 
igazságról, hogy Jézus Isten Fia, és van 
hatalma bűnöket megbocsátani. Ez a kü-
lönös tett, de főképpen Jézus személye, 
megosztja az embereket: érte és ellene, s 
nem különben gyűlöletre és szeretetre. 
Senki sem beszél, de érezni a feszült-
séget a betolakodó miatt; meg Jézusnak 
tudnia kellene, ha egyáltalán próféta, 
hogy ki ez az asszony, aki őt érinti!

Jézus nem várja meg, hogy elmond-
ják felháborodásukat. Meglepi őket: ő 
mondja el, mit is gondolnak; leleplezi 
szívük gonoszságát. Az Úr nem tagadja 
az asszony múltját, bár nem beszél róla, 
de kiemeli hálájának okát: néki sok bűne 
bocsáttatott meg, ezért nagyon szeret, és 
ezzel megnyitja a többiek előtt is a bűn-
bánat lehetőségét.

Az asszony nem beszél. „Beszél” a 
törött szelence tartalma, melynek kel-
lemes illata terjeng, és csendet paran-
csol. Miről is szól? Maga Jézus veszi 
oltalmába az asszonyt: „a te hited tar-
tott meg téged, eredj el békességgel.” 
Temetésemre készített fel, teszi még 
hozzá. Nem reagál senki, mert nem is 
értik. Az asszony tette Evangélium lett, 
hirdetve a megigazulás igazságát Jézus 
Krisztusban. A nyílt megvallása ennek 
az igazságnak gyakran ellenségeske-
dést, sőt üldözést vált ki, de ugyanakkor 
a boldog védelmet is attól, akinek ada-
tott minden hatalom mennyen és földön. 
Az Úr mondta, hogy ne attól féljünk, aki 
megölheti testünket, hanem inkább at-
tól, aki nem csak a testünket ölheti meg, 
hanem a lelkünket is a gyehennára vet-
heti! „Mert mit használ az embernek, ha 
mind e világot megnyeri is, ő magát pe-
dig elveszti, vagy magában kárt vall?” 
Lk 9,25. Aki megélte bűnei bocsánatát, 
az nem az emberekre néz, hanem a hit 
elkezdőjére és bevégzőjére, Jézus Krisz-
tusra.

A poklos Simon házában levők sajnál-
ták a drága kenetet, hogy mennyi pénz, 
és a szegényeknek lehetett volna adni. 
Jézus pedig azt mondja, hogy szegények 
mindig lesznek, de ő nem lesz velük 
mindég. Tehát minden mi cselekedetünk 
Jézusra mutató, néki szóló kell, hogy 
legyen. Belőle kell, hogy fakadjon, és 
Hozzá kell visszatérjen.

Kevés, ritka a „törött szelence,” a 
Krisztusért „pazarló” élet, melynek 
semmi sem drága, az értünk adott teljes 
áldozatért, ily nagy szeretetért.

Pál és Sílás, Filippi legtömegesebb 
terén tesznek bizonyságot a démonok 
és gonosz lelkek feletti hatalmukról. 
Magukra haragítják nem csak a jöven-
dőmondó leány gazdáit, hanem az egész 
várost is! Könnyű keresetük vesztén ül-
dözik Pálékat a börtön legmélyére. Így 
kell kezdeni egy város evangelizálását? 
Pál tudta és Sílás is, hogy szólni kell. 
Ezért énekelnek dicsőítő zsoltárokat se-
bes testükkel, kalodába szorítva, mert 
nem voltak engedetlenek a Szentlélek 
szavának. Nyíltan tettek tanúságot a né-
kik adott hatalomról, hogy kinek a kül-
döttei ők. Isten énekükre most egy ha-
talmas ámennel felel. Megrendül a föld! 
Isten, az Atya, átveszi a bizonyítást: ők 
az én szolgáim, és nem tehettek velük 
azt, amit akartok. Ők az én védelmem 
alatt állnak!

„Saul, Saul, mért kergetsz engem?” 
kérdezi a feltámadt és élő Úr. Az Úr Jé-
zus magára veszi szenvedésünket, me-
lyet miatta viselünk. Ez nem azt jelenti, 
hogy minden áron keressük a szenve-
dést, de legyünk készek válaszolni 
azoknak, akik kérdeznek hitünk felől.

Az üldözések durvák, embertelenek. 
Sokszor azok által jönnek, akiktől leg-
kevésbé várnánk. Ezt lelkünk ellensége 
igyekszik kihasználni, és elhinteni a ké-
tely magját lelkünkbe, mint Keresztelő 
Jánosnál. Csodálkozunk, még ma is, 

hogy tudott így elbizonytalanodni? Az a 
jó, hogy János a legilletékesebbhez for-
dul kételyével. Jézus a róla szóló próféci-
ákkal válaszol, melyeket a keresztelőnek 
ismernie kellett. Jézus hozzá teszi még, 
hogy boldog, aki benne meg nem bot-
ránkozik. Az eredeti szöveg szerint, bol-
dog, aki a kétely csapdájába nem esik.

Sokan szenvedtek mártíromságot az 
Evangéliumért, az igazság miatt, hogy 
az ember bűnös, és megváltásra van 
szüksége. Ez az igazság el nem némít-
ható. Még mindég futja győzelmes útját, 
minden gáton át. Péter apostol tapasz-
talatból mondja: „De ha szenvedtek is 
az igazságért, boldogok vagytok, azok-
tól való félelemből pedig ne féljetek, se 
zavarba ne essetek: Az Úr Istent pedig 
szenteljétek meg a ti szívetekben. Min-
dig készek legyetek megfelelni minden-
kinek, aki számot kér tőletek a bennetek 
levő reménységről, szelídséggel és féle-
lemmel.” 1Pét 3,14-15.

Az eltörött szelence tartalma, sok ösz-
szehozott virágból, így, a Golgota előtt, 
a feltámadás öröméről beszél, mert a 
bűnös nő Jézus testét annak temetésére 
készítette fel.

„Hála az Istennek, aki mindenkor dia-
dalra vezet minket, a Krisztus Jézusban, 
és az Ő ismeretének illatját minden he-
lyen megjelenti mi általunk. Mert Krisz-
tus jó illatja vagyunk Istennek, mind az 
üdvözülök, mind az elkárhozók között: 
Ezeknek halál illatja halálra: amazok-
nak pedig élet illatja életre. És ezekre 
kicsoda alkalmatos?” 2Kor 14-17.

A sokat taposott út egyre keményebb. 
Az út mellett a virág alig hogy kinyílt, 
eltapossák figyelmetlenül. Kellemes il-
lat terjeng. Hogy-hogy, csodálkozik az 
út - engem minél inkább taposnak, én 
annál keményebb leszek, de te haldokol-
va illatozol, mely csodás emléked őrzi.

                          Nagyajtai Eszter


