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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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25 ÉVES JUBILEUM CHICAGóBAN
gyülekezethez. Az Ő hűségét ünnepel-
jük, énekeljük, dicsőítjük és bizonysá-
got teszünk róla ezen a hétvégén. Ezért 
vagyunk együtt. Köszönjük, hogy sokan 
mások is eljöttek ünnepelni velünk... 

Látjátok ezt a logót, ami itt előttünk 
van. Elgondolkoztam, mit is jelent ez a 
logó? Itt van az imaházunk épülete, de 
egy kicsit áttetsző módon látszanak ar-
cok, látszanak emberek, a falak helyett.  
Kaptam egy igét, amit szeretnék veletek 
megosztani. „Ti magatok is, mint élő kö-
vek épüljetek fel lelki házzá, szent pap-
sággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok 
fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus 
Krisztus által." (1Pét 2,5) Testvéreim, a 
templom nem a falakból áll, ablakokból, 
meg ajtókból... A templom élő kövekből 
áll, emberekből. Mi vagyunk a temp-
lom. Ma este érezzük így magunkat, 
mint akiket Isten rakott egybe, mint a 

templom falában a téglákat. És arra biz-
tat bennünket, hogy épüljetek tovább! 
25 éve épül ez a templom, és hisszük, 
hogy még továbbra is épülni fog.  

Ezekkel a szavakkal kezdte Lukács 
János helyi lelkipásztor testvér, szom-
bat este, a három alkalomból álló jubile-
umi istentisztelet sorozatot.  

Nagyszerű volt mindegyik. A chi-
cagóiak imaháza megtelt mindhárom 
alkalommal. Jól szervezett program fo-
gadta az ünnepre érkezett testvériséget. 

Ének-zenei szolgálatok, történel-
mi visszatekintés – vetített képekkel, 
személyes-bizonyságtételes vissza-
emlékezések, köszöntések és minden 
istentiszteleten egy-egy alkalmi ige-
hirdetés. Lelkes vendégfogadó gyü-
lekezet és örvendező vendégsereg.  

folytatás a 4. oldalon

25 évvel ezelőtt, 1987. április 26-án, 
16 ember találkozott imádkozni, közös-
séget gyakorolni egymással és imádni 
Istent. Ezáltal kezdetét vette a Chicagói 
Magyar Baptista Gyülekezet. Vezérigé-
jüknek a Zsidókhoz írt levél 13,8. ver-
sét választották, ami így hangzik: Jézus 
Krisztus tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz. Most 25 év múltán itt vagyunk 
ezen az estén, és ünneplünk. De első-
sorban azt az Istent ünnepeljük, aki nem 
változott meg az Ő szeretetében és az 
Ő hűségében 25 éven keresztül ehhez a 

VONJ MESTERÜNK!  

Vonj, Mesterünk,
és mi megyünk         
szívünk szent óhajával
e földről el,
a mennybe fel,
Hol Te vagy az Atyával.

Vonj, Mesterünk,
és mi megyünk
célunk felé serényen,
Mert mi magunk 
nem haladunk
az igaz, jó ösvényen.

Vonj, Mesterünk,
s mi követünk
föl az égi hazába,
Ó, fogd kezünk,
Te légy velünk
S nem esünk bűncsapdába.

Vonj, Mesterünk,
és adj nékünk
új erőt a hitharchoz,
Hogy kitartsunk,
s eljuthassunk
az égiek karához.
     E. Ludmilla von Schwarzburg
    A HH 95.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2012. május 
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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)

adhat okot az útra készülőknek, s imaté-
mát a missziónk iránt felelősséget érző 
testvéreinknek. 

Az amerikai magyar baptista misz-
szió család-centrikus. Közgyűléseinkre 
családok érkeznek. Ifjúsági találkozóra 
mennek a hó végén fiataljaink, vagy pl. 
szervezzük a közgyűléshez kapcsolódva 
a következő gyermek és ifjúsági táboro-
zást.

Mindeközben elszomorít bennünket, 
hogy a társadalom alapját képező há-
zasság fogalmát újraértelmezők száma 
egyre növekszik, olyan prominens sze-
mélyekkel is, mint az országunk elnöke 
– kétségbe azért nem esünk. Sem a jó 
rendet alkotó Teremtő, sem Jézus Krisz-
tus, sem a Szentlélek ihlette Ige nem 
változik – tegnap, ma és örökké ugyan-
az. Az utolsó idők jelei közé is beillő, 
sajnos egyházi körökben is tért hódító 
„fölismerésekkel” nem értünk egyet; 
a házasság bibliai definiálásától nem 
térünk el. („Szerzek néki segítő társat, 
hozzá illőt.” Ádámhoz Évát.)

Nem csak magunkkal vagyunk elfog-
lalva, figyelemmel kísérjük máshol élő 
magyar testvéreink életét is. Ha nem is 
veszünk részt sokan a Reménység Fesz-
tiválon, Budapesten, imádsággal fogjuk 
kísérni azt. Értesültünk a Magyarorszá-
gi Baptista Egyházban sorra került vá-
lasztásokról - Marosi testvér írása a 11. 
oldalon olvasható. Urunk áldását kérjük 
a társszövetség most választott vezetői-
nek életére, szolgálatára!  (szerk)

GYERMEK ÉS TINI-TÁBOR 
RÁMÁBAN 

Sok szeretettel hívunk minden 
gyermeket és 15 év alatti tinédzsert 
július 2-8 között a Ráma Táborba! 
Színvonalas bibliai és missziós törté-
netek, sok játék, fürdés a Couchiching 
tóban! A táborozás díja a teljes hétre 
200 kanadai dollár gyermekenként, 
aminek egy részét a lelkipásztorok-
kal való egyeztetés után a szövetség 
átvállalja.  

Jelentkezni Balla Sándor tábor-
igazgató testvérnél lehet (minél 
előbb) a következő telefonszámon, 
illetve email címen: 1-416-991-6636; 
bsandor@bellnet.ca

NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR 
RÁMA, július 2-8.

Szeretettel várjuk a fiatalokat a köz-
gyűlést követő hétre. Részvételi díj itt 
is 200 dollár. A keresettel még nem 
rendelkező fiatalok számára a fönt 
említett kedvezmény igénybe vehető. 
Jelentkezni Balla Sándor testvérnél, 
vagy a helyi gyülekezet lelkipászto-
ránál lehet. 

105. KÖZGYŰLÉS
Ráma Tábor, 

2012. június 29 - július 1. 
Péntek délután bizottsági gyűlések. 
Péntek esti vendég: Vékás Zoltánné. 
A közgyűlés részletes programját a 

következő számban közöljük.

Színes, képes beszámolóval köszönt 
olvasóira az Evangéliumi Hírnök. Az 
apropót a Chicagói Gyülekezet fennál-
lásának 25 éves jubileuma adja, melyre 
április 21-22-én került sor. Képviseltette 
magát ugyan minden gyülekezetünk (az 
ausztráliai Melbourne-t kivéve), mégis 
fontosnak találjuk, hogy így is megma-
radjon a chicagóiak öröme, és eljusson 
olyanokhoz is, akik nem lehettek ve-
lünk. Az is szóba került egyébként a 
szolgálatok során, hogy a régi esemé-
nyekről (például a múlt század első fe-
lében chicagóban élő magyar baptista 
gyülekezetről) jóformán csak az Evan-
géliumi Hírnök akkori számaiból tu-
dunk. Lapunk betöltötte küldetését: ösz-
szekötötte a testvériséget, tájékoztatott, 
beszámolt a közös alkalmakról, misz-
sziós programokról. Húsz év múlva ez 
a májusi szám is történelemnek számít 
majd (ha megengedi az Úr, hogy meg-
maradjon a lap, s ha olvasói is lesznek).

Egy-egy írás erejéig a májusi aktua-
litások is helyet kaptak: anyák napja, 
mennybemenetel, pünkösd. S az előt-
tünk álló események híre – meghívók, 
jelentkezésre felhívás – reménységre 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2012. május 3. oldal

A LÉLEK SEGÍTI  
ERŐTLENSÉGÜNKET 

Róma 8:26-27
Isten családjában az együttműködésre 

a Lélek adja a példát. Segít, mint a nagy 
testvér a kistestvérnek. A Lélek segítsé-
ge nem csupán példaadás, hanem való-
ságos, érezhető erőforrás.

Vigyázva és oktatva segít. Nem segíti 
hanyagságunkat, vagy hiúságunkat. En-
nél a tárgynál több sajnálatos példa jut 
eszembe.

Egy lelkipásztor testvérem, sok évvel 
ezelőtt azzal a mentegetődzéssel kezdte 
konferenciai előadását, hogy nem ké-
szült - holott két hónappal előbb tudta, 

hogy előadást kell tartania. Ha nem 
vallotta volna be, hogy készületlenül áll 
hallgatósága előtt, úgy is megállapította 
volna a közönség, hogy nem készült. A 
Lélek sem segítette. A Lélek gyengesé-
geinket pótolja.

Hallottam olyan igeszóló testvérről - a 
régi Magyarországon az "igeszóló" név 
a nem hivatásos prédikátorokat illette -, 
aki kijelentette, hogy ő sem készül az 
igehirdetésre. Ahol felnyitja a Szent-
írást, onnan veszi a prédikáció alap-
szövegét s arról a szövegről beszél. Ne-
héz eldönteni, hogy az ilyen esetekben 
mi volt a szónok eljárásának az indító 
oka. Vakmerőség? Az Isten ügyének 
a lebecsülése? Hiúság? Annyit bizo-
nyosra vehetünk, hogy a Szentírásnak 
ilyen szentségtelen kezeléséhez és ma-
gyarázatához az Isten Lelke nem nyújt 
segítséget. Ezek az "igehirdetők" nem 
tekintették magukat erőtleneknek s nem 
szorultak a Lélek támogatására. A Lélek 
a hiúságunkat sem segíti.

Bátorító tudat az, hogy a Lélek a gyen-
geségeinket segíti. Krisztus tanítványai 
a bizonyságtevés munkájában alázatos 
módon elismerték tehetetlenségüket s 
ezért biztatta őket az Úr úgy: "Mikor 
pedig a zsinagógákba visznek bennete-
ket és a fejedelmek és a hatalmasságok 
elé, ne aggodalmaskodjatok, mimódon, 
vagy mit szóljátok védelmetekre, vagy 
mit mondjatok, mert a Szent Lélek azon 
órában megtanít titeket, mit kell monda-
notok" (Lukács 12: 11-12).

A Lélek segítsége hathatósan Péter 
apostol rendelkezésére állt, amikor a je-
ruzsálemi Ékes kapunál könyöradomá-
nyokat gyűjtő sántát meggyógyította. 
Az odatóduló, bámuló tömeg előtt "ké-
születlenül" hatalmas prédikációt mon-
dott. Majd amikor tényleg a "hatalmas-
ságok" elé került a sánta meggyógyítása 
miatt, újabb meggyőző beszédben hir-
dette Krisztus erejét. Pontosan úgy 
történt, amint annak idején Krisztus 
előre megmondta. Pétert a fejedelmek 
elé hurcolták. Az Ige szerint védekezé-
se előtt megtelt Szentlélekkel, s a Lélek 
által inspirált beszéd ma is sok prédiká-
ciónk alapszövege.

Nyerjen bátorítást mindenki, aki az 
Igével szolgál akár "reverend", akár egy 
rendes gyülekezeti tag, hogy az öröm-
hír közvetítésében a Szentlélek segíteni 
fogja. Ha van idő, készüljön az igehir-
dető, ha nincs, akkor fohászkodjék a 
Szentlélek jelenlétéért.

Udvarnoki Béla, Hiszek Uram, Ma-
gyar Baptista Irodalmi Kiadó, pp. 76-77.

“Eszembe jutott a benned élő kép-
mutatás nélküli hit, amely először 
nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, 
Eunikében lakott, de meg vagyok győ-
ződve arról, hogy benned is megvan.” 

                               - 2 Timóteus 1,5

Nem mindegy az, hogy milyen kör-
nyezetben nő fel egy gyermek. A Timó-
teusnak írt második levél bevezető sorai 
arra emlékeztetnek bennünket, hogy a 
hívő élet gyermekkorban látott példája 
olyan örökség, aminek felnőttekként is 
nagy hasznát vesszük. Timóteus “lel-
kisége” ezt a szép örökséget tükrözhet-
te. Ami jót otthon látott, az anyjától és 
nagyanyjától eltanult kegyesség elkísér-
te a felnőtt kor kihívásai közé is. Timó-
teusban az a ‘képmutatás nélküli hit’ élt, 
amit anyai örökségként ismert fel rajta 
az apostol, de őseihez hasonló ‘tiszta 
lelkiismerettel’ végezte a szolgálatát Pál 
is.

A hitet nem lehet örökölni. Az élő hit 
Isten ajándéka bennünk. A mi dolgunk 
az, hogy éljünk vele, gyakoroljuk, és vi-
gyázzuk a tisztaságát.

Hogy is van akkor ez? Mit örököl-
hetünk szüleinktől, milyen segítséget 
nyerünk a jó példákat látva a hittel kap-
csolatban? Miért jegyzi meg azt is az 
apostol, hogy Timóteus hitében nincsen 
képmutatás?

Valószínű, hogy anyja és nagymamá-
ja példáját követve ő is megtanulta a hit 
ajándékának és harcainak olyan felválla-
lását, ami a környezetére is építő hatás-
sal volt. A hit az Úr Jézussal való szemé-
lyes kapcsolatban él és válik láthatóvá. 
Sokkal több a vallásos hiedelemnél, de 
a keresztyénségnek szokásainkat, kul-
túránkat megszínező sajátosságainál is. 
Túlmutat a Biblia tanításának ismeretén. 
A bibliai, élő hit Isten jelenlétét, Jézus 
Krisztus uralmát példázza a környezet-
nek a lehető legtermészetesebb módon.

Nem jó az, amikor a hitünket nem ér-
tik még azok sem, akikkel együtt élünk. 
Olyan könnyen megesik, hogy a beszé-
dünkkel, hitünkről a szánkkal vallva a 
fellegekben járunk, és még az Úr Jézus 
megismeréséért is oda invitálunk máso-
kat - mert eltávolodtunk Tőle.

A hívő szülő hitben járva szolgál. 
A hitre nevelés autentikus keresztyén 

élet. Mi nem egy vallásra neveljük a 
gyermekeinket, hanem azt igyekszünk 
bemutatni nekik, hogy az Úr Jézussal 
való kapcsolatunk az alapja annak, akik 
vagyunk, ahogyan élünk, és akikké le-
szünk. Lelki életünk örömei, de még a 
harcaink is jó hatással lehetnek így rá-
juk.

Ha a legközelebb arról próbál meg-
győzni valaki, hogy a neveltetésed okán 
vagy hívő, ne vitatkozz vele: inkább adj 
hálát a jó példákért! Honnan is tudhat-
nánk, hogy milyen hatással lett ránk egy 
másik Krisztus-követő törődése, szere-
tete, sóhaja, éneke, bánata, szolgálata, 
példája? Ezek az évek során felvett ta-
nulságok nekem bizony sokat segítettek, 
és ma is arra bátorítanak, hogy keres-
sem és fogadjam a Szentlélek társaságát 
és ajándékait, köztük a legfontosabbat: 
Megváltóm uralmát – a mára, itt.
 

Imádkozzunk az édesanyákért, hogy 
hitük példájával segítsék gyermekeik 
hitéletét!

                           Novák József

A SZÉLRE VÁROK

Feszülten áll az aeolhárfa
az ablakomban, Istenem.

Figyelve vár a szélzúgásra,
mert addig rajt dal nem terem,

míg el nem jössz zúgó szeleddel,
vagy úgy, mint esti fuvalom.
Addig, felhangolt aeolhárfa,
az örök csendet hallgatom
és sóvárgok a szélzúgásra,
a Szél, a Szél a mindenem!
A Lelked erejére vágyom,

Én Istenem, nagy Mesterem!
                          Somogyi Gáborné
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2012. május 

felől is kérdezett. (Megmaradhat-e, aki 
az első szeretetet elvesztette? Jel 2,4)  

Az áldásos este után egy szép vasár-
nap reményében tértünk nyugovóra – 
ezúttal chicagói testvéreink otthonában, 
szeretetüket, vendéglátásukat élvezve. 
Én Lőrincz István testvéréknél szálltam 
ezúttal is. Lőrincz testvér – a gyülekezet 
első és közel 20 éven át szolgáló lelki-
pásztora már régen elkerülte a 80 évet, 
Rózsika néni, kedves felesége is. Egész-
ségüket az Úr kezéből és nagy hálaadás-
sal veszik – úgy, ahogy van: szombat 
este pl. nem tudtak eljönni a gyülekezet-

be, de vasárnap már ott voltak az ünnep-
lők között - lányuk és vejük, a Bogdán 
házaspár segítségével.    

Vasárnap ragyogó szép időben ér-
keztünk az imaházhoz. A napsütésben 
mindenki szeme megakadt az új (toron-
tói mesterkezek által felszerelt) tölgyfa 
ajtón, ami éppen a jubileumra lett kész. 

Az imaáhítatot Püsök Dániel torontói 
lelkipásztor vezette. Alapigéje a torontói 
gyülekezet idei vezérigéje volt: Az Isten 
útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. 
Pajzsa Ő mindazoknak, akik hozzá me-
nekülnek. (2Sm 22,31) 

Az istentisztelet első részében Lu-
kács János helyi lelkipásztor történelmi 

Minden együtt volt. A gyülekezetek 
Ura pedig – mindannyiunk számára ér-
zékelhető módon – áldását adta, „lelket 
lehelt” együttléteinkbe. 

Lukács testvér szavait azonban meg-
előzte a chicagóiak ezúttal hagyomá-
nyos felállásban szolgáló fúvós négyese 
(a három Szabó testvér és Máté Bálint), 
valamint a fiatalok énekes szolgálata. 

Jó, ha a jubileum valóban alkalmat 
ad a visszaemlékezésre. Testvéreink 
nagyon jól kezdték: a bevezető aktusok 
után Szabó István diakónus testvér vetí-

tett fényképek segítségével bemutatta a 
közösség 25 éves történetét. Beszámoló-
ját igazán az tette értékessé, hogy – és 
ezt mindannyian tudjuk Szabó testvér-
ről - az első perctől az utolsóig szemé-
lyes élmény is számára a gyülekezet éle-
tének minden mozzanata. Bár minden 
képről lett volna bőven mondanivalója, 
mértéktartóan, csak a legfontosabbakat 
mondta el a figyelmes hallgatóságnak. 
(Néhány kép erejéig a „történelem előtti 
korról” is szólt: bemutatta az 1912-ben 
épült első magyar baptista templomot, 
mely még ma is megvan, West Pullman 
városrészben. Valamikor majd visszaté-
rünk arra, hogy mikor és hogyan szűnt 
meg ez a gyülekezet.) A képeket nem 
volt nehéz figyelemmel kísérni, hiszen 

CHICAGó  folytatás az 1. oldalról a legtöbbjéhez a jelenlevők személyes 
élményei kapcsolódtak. Szabó testvér 
azzal fejezte be, hogy ha egy szóval kel-
lene jellemeznie az elmúlt 25 évet, akkor 
a „szolgálat” szót választaná.   

Köszöntések egész sorára került sor 
ezen az estén - egy-egy énekes szolgá-
lattal megszakítva. Először a gyüleke-
zet két korábbi tagja: Veres Sándor és 

Gerstner Kornél rövidebb, meg hosz-
szabb visszaemlékezését hallgattuk 
meg, majd dr. Gergely István, a New 
York-i gyülekezet lelkipásztora adott 
át igei köszöntést a 25. Zsoltár alapján. 
De lehetőséget kapott a szólásra Németi 
László pünkösdi lelkipásztor és a chica-
gói magyar egyesületek néhány vezetője 
is (Krémer Sándor, Varga Pál, Mercer 
Edit és Stetz Andrea).  

Bár a néhány hosszabbra sikerült szol-
gálat miatt az igehirdetésre aránylag 
későn került sor, mégis az lett az este 
másik súlypontja. Novák József alhamb-
rai lp. az Ef 1,3 alapján hirdette Isten 
igéjét, mely nem csak a múltat kutatta 
– az Efézusi Gyülekezetét, s a magunkét 
-, hanem a jövőt is képbe hozva, jövőnk 

Szombat esti felvételek. Szabó István, Lukács János és Novák József - szolgálat közben; lent: figyelmes hallgatóság.

folytatás a 6. oldalon
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2012. május 5. oldal

Makeni, 2012. április 16.

Fel barátim, drága Jézus 
zászlaja alatt!

Nagyon szép, nagyon gyönyörű, na-
gyon megható volt!  Ezt az éneket éne-
kelte a kilenc végzős teológiai hallgató a 
Bo városban tartott diplomakiosztáskor.  
Még soha sem hallottam ezt az éneket 
angolul, sem Amerikában, sem Afriká-
ban. Nagyon lelkesen zengtek  a hallga-
tók, és nem tudták, milyen nagy örömet 
szereztek vele nekem. Természetesen 
azt sem tudták, hogy ez az ének éppen 
azoknak a magyar testvéreknek a kedves 
tábori éneke, akiknek anyagi segítségé-
vel elvégezték a tanfolyamot.  Mennyei 
üzenet volt ez nekem angolul is:

„Hold the fort, for I am coming, Jesus 
signals still: / Wave the answer back to 
heaven by thy grace we will!”

(Tartsd a várat, mert jövök, üzeni 
Jézus, és mi küldjük vissza a szig-
nált: kegyelmed segítségével, meg-
tesszük.)

Határkő volt ez a diplomakiosztás. 
A testvérek még mint a Baptista Bib-
liaiskola hallgatóiként  kezdték meg a 
tanulást, de  már mint szeminaristák 
fejezték be. A következő csapat már 
teológiai hallgatóként kezd. Egyelőre 
még  nincs központi  épületünk, de 
az évi közgyűlés megszavazta, hogy 
ahogy lesz rá pénzünk, veszünk egy 
telket és épitkezünk.  Addig is tovább 
folytatjuk a tanítást a „végeken”.  

Az Úr  nem szunnyad és nem al-
szik, hanem időről-időre valami újat 
kezd.  Megújította a Sierra Leonei Bap-
tista Szövetséget. Van új szövetségi el-
nökünk, és főtitkárunk, akik nagy lel-
kesedéssel kezdtek hozzá a munkának. 
Amikor megválasztották őket, a férfi 
testvérek nagy ujjongással a vállaikra 
emelték az új vezetőséget, úgy vitték a 
két vezető testvért a választási közgyű-
lés elé.  Sajnos az örömbe egy kis üröm 
is vegyül, mert az a testvér, akit nem 
választottak meg főtitkárnak, beperelte 
a szövetséget. Az ügy még most is a fel-
sőbb fokú bíróságon van. 

A sérelmezett testvér szerint a vá-
lasztás nem volt szabályos, mert a 
Szervezeti Szabályzat szerint a válasz-
tó bizottságnak három jelöltből kellett 
volna egyet kiválasztani, de nem volt 
három jelölt, csak kettő (a megválasztott 
és a megsértődött testvér) és a Szerve-

minket, nincs jogunk  arra, hogy mi is 
zavarjuk őket...de alulmaradtam az ér-
veimmel. Ennek ellenére el fogok menni 
a temetésre. (Ezt a történetet csak azok 
kedvéért írtam, akik  misszióba készül-
nek. Itt az emberek, a hívők is, másként 
gondolkoznak, mint ahogy mi, és nehéz 
megváltoztatni az emberek gondolkozá-
sát.) 

Hála az Úrnak  az általános iskola 
építését sikerült befejeznünk. Még el 
kell készítenünk a padokat és a táblákat 
és megnyithatjuk az iskolát. Bár meg-
kaptuk az építési engedélyt, az iskola 
megnyitásához kell a Művelődésügyi 
Minisztérium itteni megbízottjának is 
az engedélye, aki viszont megrögzött 
mohamedán. Kérlek imádkozzatok, 
hogy jóindulatúan megadja az engedélyt 
a gyülekezeti iskola megnyitásához. Az 
imaház építkezéssel viszont leálltunk, 
mert nincs elég pénzünk a tetőfedés-
hez szükséges horganylemezek megvá-
sárlására. A temetésekkel kapcsolatos 
ügyintézések is nagyon lelassították a 
munkát.

Kérlek továbbra is imádkozzatok jó 
egészségért, biztonságos közlekedésért, 

és nyugodt éjszakákért (nappalokért 
is). Most a száraz évszak nem volt 
annyira forró, mint az előző években, 
és így semmiféle kiütések, pattaná-
sok és kelések nem gyötörtek engem. 
Köszönöm, hogy sokan imádkoz-
tatok érettem. Az autómat azonban 
szinte minden hosszabb út után a 
szerelőhöz kell vinnem kivizsgálás-
ra, alkatrészcserére. Alkalmanként 
az éjszakák még mindig nagyon za-
josak, és éppen egy ilyen hangos éj-
jelen törtek be a szomszédomba. A 
házőrzésben azonban nagy segítség 
a két kutyám,  az egyik nemrég ha-
rapott meg egy tolvajt, aki a keríté-

sen átugorva akart elfutni, amikor ész-
revettem. (Sajnos a kutya egyébként is 
harapós és nem személyválogató vagy 
fajgyűlölő, ha vendégem van, be kell 
zárnom a hálószobába. Nem tudna vala-
ki két száj kosarat küldeni?)

Köszönöm, hogy anyagilag is támo-
gattok engem is és a munkámat is. Már 
több, mint száz testvér/testvérnő kezdett 
hozzá a Biblia tanulásának az időtől 
kezdve, hogy újraszerveztük a Biblia-
iskolát. A többség be is fejezte a tanu-
lást és szép szolgálatot végez a gyüle-
kezetekben. Az aratnivaló azonban még 
mindig sok. Kérlek segítsetek továbbra 
is a sierra leonei lelki aratók kiképzésé-
ben. „Fel barátim, drága Jézus zászlaja 
alatt!”

Áldjon meg Tégedet az Úr és őrizzen 
meg Tégedet! ... 

                            Füredi Kamilla 

zeti Szabályzat  nem szól arról, hogy 
mit kell tenni, ha csak két jelölt van. A 
megsértődött testvér szerint el kellett 
volna halasztani a választást egy évig, 
és ez idő alatt ki kellett volna cserélni  
a régi Szervezeti Szabályzatot (ami jól 
szolgált éveken, évtizedeken keresztül).  
A Szövetségi Közgyűlés azonban nagy 
többséggel megszavazta,  hogy megtart-
juk a választást és majd később átírjuk a 
szabályzatot. Az új vezetőség szívügyé-
nek tekinti a  teológiai képzést. Kérlek, 
imádkozzatok, hogy ez a bírósági ügy 
ne tegyen kárt  a  Teológia Szeminári-
ummal kapcsolatos terveknek.

Szomorú hír, hogy a Béke Fejedelem 
Gyülekezet egyik elöljárója, aki a BBI-
nak is a tanára volt, két héttel ezelőtt 
meghalt. Bár itt általában a haláleset  
után már másnap temetnek, a család ké-
résére az elöljáró testvér temetése csak 
ezen a hétvégén lesz. Egy másik testvér 
is meghalt, akit viszont most szerdán 
temetünk. Általában az ilyen temetések 
nagyon hosszúak, éjszakai virrasztással 
kezdődnek és csak másnap délután ér-
nek véget. Sajnos nem sikerült lebeszél-
nem a lelkipásztor testvért arról, hogy 
ne használjunk hangszórót a virrasztás-
kor, és ne zavarjuk azokat, akik aludni 
szeretnének éjszaka, pl. a mohamedán 
szomszédokat. Arra  hivatkozott, hogy 
a mohamedánok is zavarnak minket 
amikor minden reggel „Allah Akhbar”-
ral ébresztik a híveiket. Hiába érveltem, 
hogy csak azért, mert mások zavarnak 
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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)

6. oldal 2012. május 

Végül dr. Herjeczki Géza, szövetsé-
günk elnöke köszöntötte a jubiláló gyü-
lekezetet, a detroitiak nevében is (akik 
közül 17-en jelen is voltak e jubileumon). 
Szövetségünk legifjabb gyülekezetét mi 
is szeretjük, de ami ennél sokkal többet 
jelent: az Úr őrizte, védte és karolta és 
karolja át most és ezután is – mondta 
többek között a 125. Zsoltárt idézve.

Az utóbbi időkben íródott legszebb 
közös énekkel fejeztük be a délelőtti 
istentiszteletet: Emlékezz vissza az útra 
és Megtartódat áldd! 

Miközben lendületesen folyt a jubi-
leumi istentisztelet, a chicagói nőtest-
vérek a konyhában fáradoztak, hogy a 
százat meghaladó vendégsereg együtt 
ebédelhessen. (Nagyszerű ellátásban 
részesültünk most is, köszönet érte!) 
Mielőtt azonban az asztalokhoz ültünk 
volna, Lukács testvér felhívásának en-
gedve közös fénykép készítésére mind-
annyian kimentünk az imaház udvarra. 
Az egyik csoportképet itt is láthatjuk, s 
talán majd unokáink is látni fogják. 

A vasárnap délutáni istentiszteletet 
közvetlen az ebéd után kezdtük, hogy 

visszatekintését hallgattuk meg. Lukács 
testvér elmondta, hogy a gyülekezet 
25 évét több mint 50 oldalon bemuta-
tó írását – fényképekkel is kibővítve 
- könyv formában is szeretnék kiadni. 
Erre hamarosan sort kerítenek. Most 
csak szemelvényeket olvasott fel belő-
le, ízelítőül. A gyülekezet örömmel és 
figyelmesen hallgatta Lukács testvért, s 
figyelte közben a vetített fényképeket is. 

Ugartörésnek nevezte a gyülekezet 
megalakulása előtti 10 évet, megnevez-
ve azt is, aki az ugartörést végezte – az 
1978 februárjában Chicagóba érkezett 
Szabó István testvért. Felolvasta azt a 
részt, ami a gyülekezet megalakulásáról 
és annak körülményeiről szól. Azt gon-
dolom, hogy ebből a munkából később 
majd az Evangéliumi Hírnök hasábjain 
is fogunk részleteket közölni. A könyvet 
pedig várjuk!

A történelmi visszatekintés után, 
végre, az énekkart is meghallgathattuk 
(szombaton ugyanis időhiány miatt nem 
kaptak erre lehetőséget). Az Úr őrizőm, 
pajzsom és szabadítóm... hogy tartson 
meg az Ő szent házában... énekelték. 
A gyülekezet két régebbi karmestere is 

ide utazott a jubileumra - Máté Bálint és 
Szabó József - és ők vezették a mindig 
lelkes chicagói énekkart. 

Az ünnepi igehirdetést Kulcsár Sán-
dor nyugalmazott lelkipásztor, a szö-
vetségünk tiszteletbeli elnöke tartotta 
2Móz 13:21-22; 15:27 alapján. Élim pál-
mái alatt elcsendesedhetünk, végig gon-
dolhatjuk Isten kegyelmes vezetését: az 
egész utat, amelyen vezetett bennünket 
az Úr; sőt ott újra megerősödünk abban, 
hogy tovább kell haladnunk, mégpedig 
az Ő vezetése szerint – hallottuk a nem 
is csak a chicagóiaknak szóló üzenetet.  

a távolabbról érkezők időben haza tud-
janak indulni. (Így is voltak azonban 
többen, akik nem tudták megvárni az 
istentisztelet végét.) 

Az alkalom első részében a zenei 
szolgálatok mellett köszöntéseket hal-
lottunk – személyes üdvözletet adott 
át, illetve emlékezett Kulcsár Dániel, 
Szűcs Anikó, Szabó Erika, Dr. Németh 
Károly a Szent István katolikus temp-
lom és dr. Szenohradszki János testvér 
az alhalmbrai gyülekezet részéről. 

Az igét Vadász János Santa Monicai 
lelkipásztor hirdette, a gyülekezet 25 

Köszöntés
A New York-i magyar baptista gyü-

lekezet nevében is, szeretettel köszön-
töm az ünneplő gyülekezetet. Nagyon 
örvendek, hogy eljöhettem én is, együtt 
örülni az örülőkkel. Sok száz éven fe-
lüli évfordulót ünneplő gyülekezetben 
vettem már részt Erdélyben, számomra 
ez az első 25 éves gyülekezeti évfor-
duló, és megmondom őszintén, nagyon 
különleges és nagyon kedves. Hiszen itt 
vannak az alapító tagok, láthatjuk őket, 
és itt vannak a gyermekek is, akik ez 
idő alatt felnőttek. Láthattuk a történe-
tet képekben, és mi is, akik távolabbiak 

A jubileumon részt vevő lelkipásztorok, balról: Torma János, Vadász János, Novák József, Lukács János, Herjeczki Géza, 
Lőrincz István, Püsök Dániel, Gergely István, Németi László és Kulcsár Sándor. Jobbra: a chicagói énekkar.  

Fent: A szószék mögött Kulcsár Sándor, Lukács János és Herjeczki Géza.

évvel ezelőtti és idei alapigéjére építve 
üzenetét: Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8)

Szép és áldásos jubileum részesei le-
hettünk. Köszönet érte Urunknak és a 
chicagói testvéreknek. 

                               Herjeczki Géza
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2012. május 7. oldal

vagyunk, közelinek éreztük az esemé-
nyeket, mintha a mi történetünk is lenne 
egy kicsit. Így, együtt tudunk érezni és 
együtt tudunk örülni a gyülekezettel.  

Születésnapok alkalmával, hívő em-
berek, gyakoroljuk azt, hogy a szü-
letésnappal azonos számú zsoltárból, 
keresünk igét, és azzal köszöntjük az 
ünnepeltet. Amikor készültem ez alka-
lomra, arra gondolkodtam, vajon  ta-
lálok-e valamit, amit megoszthatnék 
a testvérekkel a 25. Zsoltárban?  A 10. 
verset olvasva, úgy éreztem, ez az ige 
nagyon összhangban van az ünnep ve-
zérigéjével: “Jézus Krisztus tegnap és 
ma, mindörökké ugyanaz”. Gyülekez-
tünk nevében is tehát, ezzel az ige ver-
sel köszöntöm a jubiláló gyülekezetet: 
“Az Úr minden ösvénye szeretet és hű-
ség azoknak, akik megtartják szövetsé-
gét és intelmeit”. (Zárójelbe említeném, 
már a 100. Zsoltárt is kinéztem ma-
gamnak, hogy majd azzal köszöntsem 

a gyülekezetet). Ennél az igénél ma-
radva, azt szeretném elmondani, hogy 
a jubileum, emlékezés, különösképpen 
azokról, amiket Isten cselekedett. Arról 
való megemlékezés, hogy Isten minden 
ösvénye szeret és hűség. Mikor néztük 
a képeket és hallgattuk a történeteket, 
éreztük, hogy újból visszaigazolódott ez 
a drága igevers. Isten útja és kapcsolata 
népével, hűség és szeretet. Ott volt a ké-
pekben és a beszámolókban. De ott volt 
akkor is, amikor nem látták vagy nem 
érezték, amikor nem értették azt, amit 
Isten cselekszik, vagy amit Isten megen-
ged. Akkor is ott volt Isten kegyelme és 
hűsége mindenben. Így tekintsünk most 
vissza az elmúlt 25 évre, és adjunk érte 
hálát.  

A jubileumi alkalom, olyan, mint mi-
kor az ember belenéz a visszapillantó 
tükörbe. Egyfelől azért teszi, hogy lás-

sa, mi van mögötte, de azért is, hogy a 
jövőt, az előtte levő utazást biztosítsa. 
Legyen ilyen értelemben egyfajta elő-
retekintés is ez a jubileum. Szülessenek 
új elhatározások, hiszen arról olvastunk 
az igében, hogy Isten ösvénye, azokhoz 
szeretet és hűség, akik ragaszkodnak és 
megtartják az Ő intelmeit, az Ő igéjét.  
Csak így lesz majd 50 éves jubileum és 
100 éves is (ha nem is én fogom olvasni 
a 100 zsoltárt), ha az Úr jónak látja. A 
feltétel az, hogy Isten népe ragaszkodjon 
a Szövetséghez, ragaszkodjon az Igéhez, 
engedelmeskedjen az Úr szavának. Ak-
kor a jövőben is megtapasztalja a gyü-
lekezet, hogy az Úr ösvénye, szeretet és 
hűség, hiszen ez az ige ígéret is a jövőre.  
Kívánom, hogy ez a gyülekezet, tapasz-
talja meg Isten hűségét és szeretetét, 
mindaddig, amíg Jézus eljön értünk.  

                          Dr. Gergely István
Lőrincz István testvér, felesége, lánya, veje és Herjeczki Géza az imaház hirdető oszlopánál. Lőrincz testvérék előtt  

Kish Etelka. Közös ebéd.  A csoportkép az imaház udvarában készült, a vasárnap délelőtti istentisztelet után.

fotó: Balla Zsigmond
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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HONORARY ANd MEMORIAL FUNd
The purpose: supporting the missionary initiatives of our young people. 

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

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

the preaching otherwise. My fondest 
memories are of the times I spent in the 
youth group.  We would travel to the 
other Hungarian Baptist churches in 
North America, and that always entailed 
amusing and unforgettable times. We 
had a chance to grow up together and 
become good friends. Such a group 

of friends is not easily found and I am 
happy I was part of it.

I am also grateful for the rest of 
the church family. Their love and 
encouragement meant a lot to me. 
Their cornucopias support for me, 
especially during my years at Moody, 
was a blessing beyond measure. Both 
through prayer and financial support 
they encouraged me. And I am thankful 
for their love towards me. I hope that the 
Lord blesses them for their good deeds 
and love.

                        Daniel Kulcsar

The Hungarian Baptist Church of Chi-
cago celebrates 25 years of worshiping 
God as a separate congregation this 
year. Many from the Chicagoland area 
as well as from the Hungarian Baptist 
community in this country gathered 
on April 21 and 22 to remember and 
celebrate what God has done through this 

congregation. Throughout the weekend, 
we had a chance to hear preaching from 
pastors Novak Jozsef, Kulcsar Sandor, 
and Vadasz Janos, as well as form many 
other well-wishers. The congregation 
was honored for their commitment over 
the past quarter century and encouraged 
to look forward and continue the work 
that God has called them to.

A picture slideshow narrated by Szabo 
Istvan summed up the history of the 
Hungarian Baptist Church of Chicago. 
The pictures presented the founding 
members of the church, special guests 
and events, and how the church has 
grown over the years. Through the 
narration we learned how the early 
members of the church came together, 
how God grew the church over the years, 
and the many blessings along the way.  
There was also opportunity for former 
and current members of the congregation 
to share about their experiences through 
the years. We heard from Veres Sandor, 
Gerstner Kornel, Szucs Aniko, and 
Szabo Erika. I also had the opportunity 
to share and below is brief summary of 
what I said.

I had the opportunity to grow up 
in this church. After we moved to the 
States, we came to this church. I am 
glad that there is a Hungarian Baptist 
church here because I don’t know 
Romanian. I would not have understood  

"The aim and final end of all music 
should be none other than the glory of 
God and the refreshment of the soul. 
If heed is not paid to this, it is not true 
music but a diabolical bawling and 
twanging." 

                  J. S. Bach  (1685 – 1750)

HUNGARIAN BAPTIST CHURCH OF CHICAGO – 
REMEMBERING 25 YEARS

LETTER FROM A MOTHER 
TO A DAUGHTER 

"My dear girl, the day you see I’m 
getting old, I ask you to please be patient, 
but most of all, try to understand what 
I’m going through. 

If when we talk, I repeat the same 
thing a thousand times, don’t interrupt 
to say: “You said the same thing a mi-
nute ago”... Just listen, please. Try to 
remember the times when you were little 
and I would read the same story night 
after night until you would fall asleep. 

When I don’t want to take a bath, 
don’t be mad and don’t embarrass me. 
Remember when I had to run after you 
making excuses and trying to get you to 
take a shower when you were just a girl? 

When you see how ignorant I am 
when it comes to new technology, give 
me the time to learn and don’t look at me 
that way... remember, honey, I patiently 
taught you how to do many things like 
eating appropriately, getting dressed, 
combing your hair and dealing with 
life’s issues every day... 

The day you see I’m getting old, I 
ask you to please be patient, but most 
of all, try to understand what I’m going 
through. 

If I ocasionally lose track of what 
we’re talking about, give me the time 
to remember, and if I can’t, don’t be 
nervous, impatient or arrogant. Just 
know in your heart that the most 
important thing for me is to be with you. 

And when my old, tired legs don’t let 
me move as quickly as before, give me 
your hand the same way that I offered 
mine to you when you first walked. 

When those days come, don’t feel 
sad... just be with me, and understand 
me while I get to the end of my life with 
love. 

I’ll cherish and thank you for the gift 
of time and joy we shared. With a big 
smile and the huge love I’ve always had 
for you, I just want to say, I love you... 
my darling daughter."
                          Ron Sims (Facebook)

Youth, leading the congregation in singing.  
Daniel Kulcsar sharing his experiences with the congregation. 



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2012. május 9. oldal

SON REFLECTORS 
By Max Lucado

What does the moon do? She generates 
no light. Contrary to the lyrics of the 
song, this harvest moon cannot shine on. 
Apart from the sun, the moon is nothing 
more than a pitch-black, pockmarked 
rock. But properly positioned, the moon 
beams. Let her do what she was made to 
do, and a clod of dirt becomes a source 
of inspiration, yea, verily, romance. The 
moon reflects the greater light.

And she’s happy to do so! You never 
hear the moon complaining. She makes 
no waves about making waves. Let the 
cow jump over her or astronauts step 
on her; she never objects. Even though 
sunning is accepted while mooning is 
the butt of bad jokes, you won’t hear ol’ 
Cheeseface grumble. The moon is at 
peace in her place. And because she is, 
soft light touches a dark earth.

What would happen if we accepted 
our place as Son reflectors?

Such a shift comes so stubbornly, 
however. We’ve been demanding our 
way and stamping our feet since infancy. 
Aren’t we all born with a default drive 
set on selfishness? I want a spouse who 
makes me happy and coworkers who 
always ask my opinion. I want weather 
that suits me and traffic that helps me 
and a government that serves me. It is 
all about me. . . .

How can we be bumped off self-
center? . . . We move from me-focus 
to God-focus by pondering him. 
Witnessing him. Following the counsel 
of the apostle Paul: “Beholding as in 
a glass the glory of the Lord, we are 
changed into the same image from glory 
to glory, even as by the Spirit of the 
Lord” (2 Cor. 3:18 KJV).

O Lord, change our focus from a me-
focus to a God-focus. Work your will in 
our lives that we might be instruments to 
do your work and to tell others of your 
great love. Let our lives reflect your 
holiness through thick and thin. Help us 
live in pursuit of what you want rather 
than what we want. May we keep a firm 
grip on our faith no matter what hard 
times come our way. In all we do, may 
we honor you, amen. 

Sing praise to the Lord, ... and give 
thanks at the remembrance of His holy 
name.  Psalm 30:4

From Live Loved: Experiencing 
God’s Presence in Everyday Life

MILYEN HANGULAT 
VAN KÖRÜLÖTTED?

Beteg voltam, s a kórházból egy reha-
bilitációs intézetbe kerültem.  Ott voltak 
súlyos és kevésbé súlyos betegek.  En-
nélfogva a viselkedések is különbözőek 
voltak.  Például, néhány fekvőbeteget 
már hajnalban erős fájdalmak kínoztak, 
annyira, hogy hangosan jajgatni kezd-
tek. Erre a figyelmes ápolónők mindjárt 
hozzájuk siettek és szerető mosollyal és 
szavakkal csitítgatták őket. Más betegek 
meg már kora reggel vitatkozni kezdtek 
az ápolókkal.  Ezeket meg ügyesen le-
fegyverezték, mégpedig úgy, hogy minél 
hangosabban szóltak hozzájuk, ők annál 
halkabban és kedvesebben válaszoltak. 
Aztán voltak, akik reggeli előtt csap-
kodtak és türelmetlenkedtek.  Ezeket 
meg gyengéden meg-meg simogatták  és 
masszírozták.  Mindezek hatására aztán 
hamarosan a szenvedők elfeledkeztek 
fájdalmukról, a hangoskodók elhalkul-
tak, s az indulatosak meg lecsillapodtak.  
Sőt, az ápolók barátságos, udvarias, 
szerető magatartásának hatására, 
szép csendes, békés, és szerető han-
gulat uralkodott reggelenként abban 
az intézetben.  Úgyhogy 9-10 óra körül 
már öröm volt köztük lenni. 

Nemsokára egy másik intézetbe ke-
rültem.  Ott viszont nehéz volt az élet, 
mert az ápolók (nem a betegek!)  ide-
gessége, türelmetlensége, mérgessége, 
és erőszakossága uralta a hangulatot. 
Ha egy beteg jajgatott, akkor rákiabál-
tak, hogy hallgasson el.  Ha egy másik 
segítségért kiáltott, akkor szándékosan 
megváratták. S  ha valaki kérdéssel for-
dult hozzájuk, akkor ridegen válaszol-
tak.  Mindezek következtében bántó volt 
velük lenni, mert sohasem tudta az em-
ber, hogy mikor tör ki köztük egy szó-
harc, vagy egyéb vita.

Példáink arra utalnak, hogy a szeretet 
szeretetet és békességet, míg a mérges-
ség mérget és türelmetlenséget vált ki 
embertársainkból.  Amint a Példabe-
szédek 15:1-ben olvassuk:  „A higgadt 
válasz elhárítja az indulatot, de a bántó 
beszéd haragot támaszt.”  Azaz, rajtad 
és rajtam múlhat, hogy milyen a légkör 
körülöttünk!  

Hogyan válhatunk pozitív hatású, 
szeretetteljes hangulatot teremtő  

egyénekké?
- Ha Isten gyermekévé válunk.  Mi-

képpen?  A János 1:12 szerint úgy, hogy 
hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, mint 
Isten Fiában és egyben Istenben s ezért 
szívünkbe is hívjuk Őt. Erre Ő a Szentlé-
lek által beköltözik és Isten gyermekévé 
tesz.  Mert „Valakik befogadták Őt (Jé-
zust), hatalmat ada azoknak, hogy Isten 
fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő ne-
vében hisznek.” 

- Ha teljesen oda is szánjuk magun-
kat a belénk költözött Szentléleknek.  
Azaz megkérjük, hogy teljesen uraljon 
bennünket; agyunkat, gondolatainkat, 
szavainkat, terveinket, kezeinket, lába-
inkat, mindenünket, hogy mindenkor 
Isten akaratát cselekedjük.

- Ha megengedjük a Szentléleknek, 
hogy olyan határozottan és kitartóan 
uralkodjon bennünk, hogy gyümöl-
csei is megteremjenek bennünk és álta-
lunk.  Azaz, hogy  a Lélek gyümölcse: 
„szeretet, öröm, békesség, béketűrés, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mér-
tékletesség” (Gal 5,12) valóban megte-
remjen bennünk.

- Ha igyekszünk odaszánásunkat fo-
lyamatosan fenntartani, hogy a Szent-
lélek állandóan uralhasson és használ-
hasson bennünket.  Mert, akit a szeretet, 
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, és mértékletes-
ség jellemez, az mindenütt, mindenkor 
áldott, békés, szerető hangulatot teremt.

- Ha készen vagyunk az állandó 
fejlődésre is.  Ez pedig csak rendsze-
res és folyamatos igetanulmányozással, 
imával, istentiszteletek hűséges hallga-
tásával, és lelki szolgálattal érhető el.  
Vagyis, amint egy újszülöttnek rend-
szeresen táplálkozni kell, hogy fejlődjön 
és felnőjön, úgy a lelki csecsemőnek is 
szüksége van a rendszeres táplálkozásra 
és fejlődésre.  Rendszeresen kell imád-
koznia, illetve beszélnie Istennel, és ta-
nulmányoznia a Bibliát, hogy egyre vi-
lágosabbá váljon számára, hogy mikor, 
mit vár el tőle Istene.  Úgy, hogy az Úr 
akaratának véghezvitele szinte termé-
szetessé váljon számára.

Az Úr Jézus nem csak elvárta, ha-
nem meg is parancsolta övéinek, hogy 
láthatóan és észrevehetően szeressék 
egymást; azaz, hogy szerető, gyengéd, 
békés hangulatot teremtsenek maguk 
körül.  „Új parancsolatot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást.  Arról fogja 
megtudni mindenki, hogy az én tanítvá-
nyaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 
(Jn 13:34-35)  Mert, ha ezt megteszik, 
akkor a körülöttük élő elveszett embe-
rek megláthatják, és meg is kívánhat-
ják az Isten gyermekei között lévő sze-
retetteljes hangulatot és békességet, 
sőt, Urunk követésébe szegődhetnek.

Vagyis, amikor Jézus arra szólította 
fel Isten gyermekeit, hogy szeressék 
egymást, akkor ezzel azt a komoly 
megbízatást és feladatot hagyta rájuk, 
hogy mindenkor, mindenütt, mindent 
őszinte szeretettel végezzenek.  Le-
gyen az munka, szívesség, vagy bármi.  
Mert csak az ilyen élet dicsőíti meg 
Isten szent nevét, és kívántatja meg 
Jézus követését.

Tartsunk önvizsgálatot.  Tegyük fel 
a kérdést:  Milyen hangulat van körü-
löttem - a családban, a szomszédaim, 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2012. május 

TANÍTVÁNY
Mint hívő szülők gyermeke, abban a 

kiváltságos kegyben részesültem, hogy 
már zsenge ember-palánta koromban 
Jézus tanítványa lehettem. Nem saját 
döntésem alapján. Édesapámnak és 
édesanyámnak volt ez a döntése. Én 
még föl sem tudtam mérni akkor, hogy 
tanítványságom ténye kolonc vagy 
szárny gyönge madár-testemen. Ma már 
teljesen egyértelmű, hogy Isten egyik 
leggyönyörűbb ajándéka számomra. 
Szívem és agyi szürkeállományom 
magvetésre váró barázdái mohó boldog-
sággal fogadtak minden betűt, hangot, 
szót, képet, érzelmet, kedvességet, íté-
letet, szeretetet és Jézus-ízű aranymon-
dást, amelyek bennem sietve megfogan-
tak, készségesen kisarjadtak, lelkesen 
szárba szökkentek, a szívgyökerek és 
gondolat-indák egybe ölelkeztek, min-

dent eldöntő válaszmondatokká formá-
lódtak. A kapott jellem-minták bonta-
kozó képekké alakultak, színeződtek és 
személyiség-antenna-ernyőim fókuszá-
ban sugárnyalábokká transzformálódva 
világítani kezdtek.

Erre az időszakra tehető a „megtéré-
sem” is, melynek folyamatában a köny-
nyes bűnbánat mellett óriási szerepet 
kapott a teljes odaszánás és a fogada-
lom, hogy tanítvány-állapotomból soha 
ki nem állok, Uramat meg nem taga-
dom, sőt inkább – ha lehajló szeretetébe 
belefér – vágyom eljutni  az apostolság-
ra, hogy őt szolgáljam, neki éljek, híven 
mindhalálig.

Voltak tiltakozásaim, ellenállásaim 
is. Dackorszakaimban dühösködtem, ha 
mondták: egy lelkipásztor-gyerek így 
nem viselkedhet, ilyet nem mondhat! 
Mintha csak azt ismételgették volna, 
hogy Jézus tanítványa nem lehet lusta, 
hanyag, nem hazudik, mindig engedel-
mes, megbocsátó, szeretettel teljes. – 
Tudtam én ezeket. A lelkiismeretem he-
lyeselt, a nyelvem viszont feleselt. Egy 
mai önvédelmi mondat jut eszembe: 
„Hiszen én is csak emberből vagyok!”

Egyik szolgálati helyemre idővel visz-
szatérve, Istennek hála, nem szakadtak 
fel régi sebeim. Valamely barátomtól 
kaptam is egy csípős megjegyzést ak-
kor: „Sándor, ennyire megromlott a me-
móriád?!” – Tudtam ekkor hálát adni a 
„feledékenységemért”.

Tanítványnak lenni annyit tesz, ahogy 
Kempis Tamás leírta ezt még a közép-
korban. Könyvecskéjének címe: „De 
imitatione Christi”.  Az „imitáció” 
magyar jelentése: utánzás, utánzat. – 
Sajnos, azt is jelentheti, hogy „hamisít-
vány”. Ha a „kül-csín” megegyezik, de a 
„bel-becs” hibádzik.

Lehet ugyanis mímelni  a tanítványi 
állapotot, noha egyrészt utálatos, más-
részt ítéletes dolog csalni. „Az ilyenek 
a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, 
de annak az erejét megtagadják” (2Tim 
3:5). – „Fordulj el tehát ezektől!”

Ám a gyermek- és ifjúkor elmúlik. Az 
enyém is elmúlt. – És mi lett a „tanít-
ványságommal”! – Tisztelettel és alá-
zattal „jelentem”: még mindig tanítvány 
vagyok! Nem annyira új dolgokat tanu-
lok, hanem ismételgetem a régi leckéket. 
Közben ellenőrzöm magam, mit meny-
nyire tudtam (a Szentlélek segítségével) 
megvalósítani. Épp ma reggel olvastam 
(Zsid 5:12): „Ugyanis ennyi idő múltán 
már tanítóknak kellene lennetek”. – Há-
lás vagyok, hogy az lehettem, lehetek.

De egyre nehezebb dolga van velem 
az Úrnak, mert „a fiatal ág hajlik, az 

A NAGY HELYCSERE: 
AMIKOR  

UTOLSó LESZ AZ ELSŐ
„Így lesznek az utolsókból elsők, és az 

elsőkből utolsók.” (Máté 20:16)

Egyre közelebb a nagy helycsere nap-
ja. Akikre ámulattal tekintesz most, a 
sor végére kerülhetnek az ítélet napján.
Az irigység bűnéről beszélgetve megje-
gyeztük, hogy ártalmas, mert megaka-
dályoz a céltudatos életvitelben.

Amikor irigykedsz, Isten-adta sajá-
tosságaidat tagadod meg. „Te alkottad 
veséimet, te formáltál anyám méhében… 
Csontjaim nem voltak rejtve előtted, 
amikor titkon formálódtam, mintha a 
föld mélyén képződtem volna." (Zsolt 
139:13,15)

Irigykedve az Istent is sértegeted. 
„Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe 
szállsz az Istennel? Mondhatja-e alko-
tójának az alkotás: ’Miért formáltál en-
gem ilyenre?" (Rm 9:20)

Az irigység rossz irányba tereli a 
figyelmedet. „Senki sem szolgálhat két 
úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és 
a másikat szereti, vagy az egyikhez ra-
gaszkodik, és a másikat megveti: nem 
szolgálhattok Istennek és a mammon-
nak.” (Mt 6:24)

Célt tévesztesz, ha irigy vagy. "Aki 
az eke szarvára teszi a kezét, és hátrate-
kint, nem alkalmas az Isten országára." 
(Lk 9:62)

Míg irigykedsz, tékozolod az idő-
det és az energiádat. „És láttam, hogy 

minden fáradozást és sikeres munkát az 
emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez 
is hiábavalóság és hasztalan erőlkö-
dés! … Van egyedülálló ember, akinek 
nincs senkije, sem fia, sem testvére, még 
sincs vége fáradozásának; nem elégszik 
meg a gazdagsággal, és nem mondaná: 
Ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom 
meg magamtól a jót? Ez is hiábavalóság 
és elhibázott dolog.” (Préd 4:4-8)

Az irigység más, súlyos bűnökhöz 
vezet. „Mert ahol irigység van, és vi-
szálykodás, ott zűrzavar és mindenféle 
gonosz tett található.” (Jak 3:16)

Imádkozzunk!
„Atyám, megvallom, irigy vagyok. Ki 

szeretném most vetni ezt az érzést a szí-
vemből a segítségeddel. Segíts rajtam, 
hogy ne méricskéljem másokhoz magam, 
és tudjak áldásaidat mások életén látva is 
örülni. Segíts meglátnom, hogy a kegye-
lem ajándékait nem mérted szűken nekem, 
és bőségesen kínálsz belőlük másoknak is. 
Nem feledhetem, hogy mindig többet adsz, 
mint amit megérdemlek.

Bocsásd meg, hogy hálátlanul birtok-
lom, amim már megvan. Uram, szégyel-
lem magam. Ha újból panaszkodnék az 
életem miatt, kérlek, nevelj mélyebb biza-
lomra irántad, és segíts hinnem, hogy te 
mindig jót akarsz nekem. Mindenekelőtt, 
add, hogy teljes akaratommal kövessem a 
velem kapcsolatos tervedet! Legyek azzá, 
akivé szerinted lennem kell. Emlékeztess, 
hogy a birtokolható dolgoknál értéke-
sebbnek tartsam az emberi kapcsolatokat, 
és segíts másokat szeretettel szolgálni in-
kább, mintsemhogy irigykednék rájuk. Az 
Úr Jézus nevében kérem ezeket.”

 Rick Warren, Daily Hope 2012.04.22

barátaim, kollégáim, és az idegenek 
társaságában?  Szeretet és béke uralko-
dik?  Ha igen, akkor adjunk hálát Isten-
nek, hogy már rávezetett a helyes útra.  
Ha nem, akkor viszont vizsgáljuk meg, 
hogy hol a hiba?  Még nem lettünk Is-
ten gyermekei?  Vagy azok vagyunk, 
de nem szántuk oda magunkat teljesen 
a bennünk lakó Szentléleknek? Vagy 
nem fejlődünk?  Vagy mert nem tanul-
mányozzuk rendszeresen a Bibliát; nem 
imádkozunk, járunk templomba; vagy 
nem gyakoroljuk a bibliai utasításokat 
és nem szolgáljuk Urunkat?  

Ha megtaláltuk a hibát, akkor mind-
járt küszöböljük is ki azt, hogy szere-
tettel telt, gyengéd, békés és áldott 
hangulatot teremtő Isten gyermekeivé 
váljunk.

Ugye megteszed?  Én is komolyan 
meg szeretném tenni!
                    Mátrainé, Fülöp Irma



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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emlékezzem meg itt Csöke testvérről, 
aki a Kishegyesi Gyülekezet gyereke-
ivel bemutatta Jefte és lánya esetét. 
Olyan meglepő volt, amikor a műhely 
fala mögül elővezette a gyerekeket fe-
hér zászlóval, a győzelem jelével. Tiszta 
lelkű szolgája volt ő az Úrnak. A szen-
vedés tette azzá. Méltósággal viselte a 
megvetést az Evangéliomért. Apa pe-
dig fagylalttal lepte meg a gyerekeket, 
vagy krémessel.  Hamar felnőttünk és 
szép ifjúsági csoport alakult a közben 
megtértekkel. Kis ének és zenekar is 

ŐRSÉGVÁLTÁS A  
MAGYARORSZÁGI 

BAPTISTA EGYHÁZ ÉLÉN
Újpesten tartották meg 176. évi orszá-

gos közgyűlésüket a magyarországi bap-
tista testvérek. Az április 28-án megtar-
tott közgyűlés témái között a leginkább 
érdeklődést kiváltó esemény a tisztség-
viselők megválasztása volt.  A közgyű-
lést id. Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér 
vezetésével egy bevezető áhítat nyitotta 
meg, amelyen hálát adtunk az elmúlt éve-
kért, és azért könyörögtünk, hogy az új 
választási ciklusban is tapasztaljuk meg 
Istenünk vezetését.  A közgyűlés leve-
zető elnökei Bereczki Lajos debreceni 
lelkipásztor és dr. Szűcs Zoltán presbiter, 
a Választási Bizottság elnöke voltak.  A 
közgyűlés küldöttei, 258 jelenlevő test-
vér,  egy-egy  260 oldalas, beszámolókat 
tartalmazó könyvből tájékozódhatott az 
elmúlt négy év eseményeiről és a tervek-
ről. A vezető tisztségviselők: az elnök, 
a főtitkár és a missziói igazgató szóbeli 
kiegészítéseket tett és válaszolt a kérdé-
sekre. 

A jelentések elfogadása után került sor 
a választásokra. Dr. Szűcs Zoltán VB 
elnök ismertette a szabályokat, Katona 
Béla VB titkár Isten vezetéséért imádko-
zott, majd megtörtént a titkos szavazás. 
Amíg a szavazatszámlálók dolgoztak, 
a közgyűlés meghallgatta a Felügyelő 
Bizottság jelentését, majd költségvetési 
ügyekkel foglalkozott. Az elnöki szol-

IMÁDKOZZUNK 
EGYMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

SZŰK LETT A HELY
Életem (28)

Már 1956-ot írunk, amikor olyan ese-
mények kezdődnek az életemben me-
lyek megrendítették volna hitemet, ha 
nincs velem az Úr kegyelme. Amikor 
meg kellett tanulnom, de főképpen meg-
értenem az Úr Jézus igéinek igazságát, 
hogy: "Jaj a világnak a botránkozások 
miatt! Mert szükség, hogy botránkozá-
sok legyenek..." (Mt l8,7)  Nem tudod 
azonban ezt megérteni, míg meg nem 
jelenik a botrány, botránkoztatás az éle-
tedben, és jó, ha meghallod Megváltod 
hangját: "boldog, aki nem botránkozik 
meg énbennem." (Lk 7,23). 

Szűk lett az összejöveteli helység a 
házunknál. Harminchat tagja volt már 
a kis gyülekezetnek, azután a gyere-
kekkel, fiatalokkal, látogatókkal együtt 
nem csak, hogy szűk lett a helység, de 
tudtuk, hogy ez ideiglenes. Bár nem 
volt szép, de széppé tette az Úr jelenléte 
- az ige és ima által. Emlékszem, hogy 
gyermek konferenciát is tartottunk itt az 
udvaron és a közeli sétaerdőben. Hadd 

gálatra a választás második fordulója 
hozta meg az eredményt. 2012-2016 kö-
zött egyházelnökké Papp János eddigi 
missziói igazgatót, a főtitkári szolgálatra 
ismét Mészáros Kornél testvért válasz-
tották. Felügyelők lettek: Békési Sándor 
lelkipásztor, Bödő Sándor presbiter, dr. 
Csontos Sándor presbiter, Dobner Péter 
diakónus, Pető Albert lelkipásztor. Pótta-
gok: Kádár Péter és Lakati Péter presbi-
terek lettek. Példaértékű volt, ahogy dr. 
Mészáros Kálmán leköszönő egyházel-
nök testvér üdvözölte Papp János, má-
jus 15-én hivatalba lépő megválasztott 
egyházelnököt. A közgyűlés küldöttei 
tájékoztatást hallgattak meg a június 1-3 
között tartandó Reménység Fesztívál 
előkészületeiről, valamint a megalakult 
Baptista Oktatási Központról. 

A közgyűlés folyamán többször is 
felhangzott egy ének, „Boldogan éne-
keljünk!”, dr. Gerzsenyi László testvér 
szövegével. A magyarországi baptisták 
készítik ugyanis Papp Szilvia misszio-
nárius gyűjtése nyomán a mozambiki 
baptisták első saját énekeskönyvét. Az 
éneket a küldöttek egy mozambiki törzs 
nyelvén is elénekelték: „U Kwetsemile 
Bava.” 

A békességes légkörű közgyűlés az új 
főtitkár és az új egyházelnök zárszava 
után imádsággal és a Feltámadt Hős kez-
detű ének ünnepi hangjaival ért véget. 

                        Marosi Nagy Lajos

öreg gally törik”. – A szobrász véső-
je eleinte nagyobb darabokat is lehasít 
a márványtömbből, de a vége felé már 
csak csiszolni szabad a szobrot. Mekko-
ra különbség, ha valakire azt mondják, 
hogy „dörzsölt fickó”, vagy azt, hogy 
„csiszolt jellem”! Inkább vonzódom az 
utóbbihoz. 

Mint tanító mondom: Minden fia-
talnak képlékeny szellemű-értelmű ta-
nítvánnyá kell lennie! Minden „koros” 
testvéremnek pedig tanácsolom: Na-
ponként üljünk le kedves tankönyvünk 
mellé, és ismételgessük öreg Bibliánk 
ismerősnek tűnő régi mondatait! Soha 
sem lehet betelni ezzel. Még azt is ész-
reveszem időnként, hogy egy-egy bib-
liai mondat elolvasása után „bambán” 
megállapítom: úgy tűnik, mintha ezt az 
igeverset még soha az életben nem hal-
lottam volna! – Igen, mert van, amit hal-
lunk, és van, amit „meghallunk”, azaz 
befogadjuk, megrágjuk, megemésztjük 
és beépítjük tanítványságunk egészébe.
                            Gerzsenyi Sándor
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volt már.  Ideje volt keresni imaháznak 
való épületet. Mivel szocializmus volt, 
szó sem lehetett imaház építésről. Ezért 
kezdtünk el megfelelő házat keresni. 
Egy időben apa ara is gondolt, hogy pré-
dikátort hív meg  a misszió érdekében. 
Találtak is egy megfelelő személyt, és a 
körzet vezetők bele is egyeztek. A meg-
hívás megtörtént, a testvér el is fogadta.

Az akkori Jugoszláv Baptista Szövet-
ség építőbizottsága kölcsönözte az ima-
házhoz a vételár egy részét. A magyar 
körzetnek, sőt a Szabadkai Gyülekezet-
nek is volt némi pénze e célra.

Nekünk nagyon megtetszett a kis 
zsinagóga épülete, mely masszív tégla-
épület volt, kész nagyteremmel  és igen 
alkalmas lehetőséggel a keresztelő me-
dence kialakításához. De leszavazták, 
mert a lakásrész nem volt szép. Amire 
szavaztak, az viszont vertfalú ház volt, 
jó nagy teremmel - valamikor asztalos 
műhely volt.  A döntő, bár ezt senki nem 
mondta ki, az volt, hogy fürdőszoba volt 
a lakásban.  Pedig jobb lett volna az elő-
ző lakást megjavítani. Nem lennénk ma 
is egy minden részében romos épület-
ben, melyre már oly sokat költöttünk.

Hamarosan beköltöztek a lakásba a 
prédikátorék, és megkezdődött a nagy, 
majd a kis terem és iroda helység tataro-
zása, a keresztelő medence kialakítása. 
Az összejöveteleket már meg tudtuk tar-
tani a kisteremben, a régi padokkal. A 
nagyterembe új, masszív padok készül-
tek. Térdeplővel és könyv tartóval ellát-
va - ezek ma is megvannak. Idővel a kis 
és nagyterem közötti falat kibontották 
és Ljubo testvér olyan deszkafalat csi-
nált, mely részeire bontva kiszedhető. 
Szükség szerint, nagy összejövetelekkor  
a két terem egybe nyitható, 150-200 sze-
mélyt is befogad. Különösen bemerítés-
kor volt praktikus, mert a medence a kis 

és a nagyteremből is látható volt. 
Egy házaspár (Kishegyesen tértek 

meg), egy nagyobb, kilenc regiszteres, 
de jó hangú harmóniumot  ajándékozott 
a gyülekezetnek. Sok éven át szolgáltam 
vele. Pár éve cserélték le villanyzongo-
rára, melynek orgona hangja is van, de 
semmi egyéb az effektusokon kívül. Az 
öreg harmónium, még mindég jó álla-
potban, itt van Márta húgom szobájá-
ban. Ide hoztam, hiszen ő velünk örege-
dett. Igaz, előbb elvitettem a mesterhez, 
aki áttisztította, és megint a régi.

Nagy és szép reményekkel voltunk, 
hogy megtelik majd a terem megtérőkkel.

Nagy ünnep volt a megnyitó. Sok ven-
dég érkezett. Az elnök testvér Zágráb-
ból, a titkár  Újvidékről, és persze sokan 
a vajdasági magyar gyülekezetekből. A 
szabadkai gyülekezet lett az első városi 
magyar gyülekezet.  Hálás öröm volt a 
szívemben és van még ma is - minden 
nehézség ellenére, melyet akkor még 
sejteni sem tudtam.

Jó és szép munkahelyem volt a zene-
dében. Megbecsült voltam, de éreztem, 
hogy ez nem maradandó. A Szentlélek 
mindég finoman felkészít a nehézségek-
re – ha megtanulunk figyelni rá. "Mert 
nálad van az élet forrása, a te világos-
ságod által látunk világosságot." (Zsolt 
36,10)

                      Nagyajtai Eszter

„Oltalmam, váram, Istenem...” 
Zsolt 91,2 

1. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai 
felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, 
felveszi őket, és tollain emeli őket.

2. Az Isten az én erősségem, ő ben- 
ne bízom én. Paizsom nékem ő s 
idvességemnek szarva, erősségem és 
oltalmam. Az én idvezítőm, ki megsza-
badítasz az erőszakosságtól.

3. Mert erőssége voltál a gyöngének, 
erőssége a szegénynek szorongásában; a 
szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség 
ellen, mikor az erőszakosok haragja 
olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.

4. Szeressétek az Urat mind ti ő ked-
veltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven 
megfizet a kevélyen cselekvőknek!

5. Te vagy oltalmam, te mentesz meg 
veszedelemtől; végy körül engem a szaba-
dulás örömével! 

6. Isten a mi oltalmunk és erősségünk! 
igen bizonyos segítség a nyomorúságban.

7. Csak ő az én kősziklám és szabadu-
lásom; ő az én oltalmam, azért nem ren-
dülök meg.

8. Mert azt mondtad te: Az Úr az én ol- 
talmam; a Felségest választottad a te 
hajlékoddá.

9. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az 
én Istenem az én oltalmamnak kősziklája;

10. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az 
Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól 
fogva mindörökké.

11. Hívlak téged, oh Uram; s ezt mon-
dom: Te vagy oltalmam és örökségem az 
élőknek földén.
A megfejtéseket július végéig várjuk.
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

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

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

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

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

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

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

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

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

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

AZ ÚR AZ ISTEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A megfejtéseket november végéig
várjuk.

MÁJUS
Kellene már és lehetne menni,
vinni a Jóhírt.
Ha tudjuk, tudja meg más is,
hogy él az Úr, Jézus föltámadott.
Lehetne és már kellene menni!
Ámde erőnk nincs.
Jöjj hát el hozzánk pünkösdi Lélek!
                             Herjeczki Géza
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

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

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

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

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

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

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

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

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

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

AZ ÚR AZ ISTEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A megfejtéseket november végéig
várjuk.
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