
dent megtettem azért, hogy legyőzzem 
’ellenfeleimet’. Akkor még nem tudtam 
azt - amit a Szentlélek megértetett ve-
lem, miután átengedtem Istennek éle-
tem irányítását – hogy a legnagyobb 
öröm nem a mások, hanem az önmagam 
legyőzésében található. 

Megértettem, hogy Isten országának 
törvényrendszerében a szolgák a na-
gyok, az erőtlenek az erősek, és a legyő-
zöttek a győztesek. 

Ahogy a címből és a bevezetőből ér-
zékelni lehetett, az alábbiakban a győ-
zelmes lelki életről fogok írni. Nem úgy 
írom ezeket a sorokat, mint aki lelkileg 
minden csatát megnyer. Alázattal el-
ismerem, hogy a vereségek gyakori és 
valóságos részei a lelki zarándoklatom-
nak. De megértettem a Bibliából, hogy 
Istennel lehet győzedelmes lelki életet 
élni. 

A Biblia sok győzelmet megörökít, 
azonban ezek közül vitathatóan a legna-
gyobb a Gedeon győzelme a midiániták 
fölött. Ebből a győzelemből, valamint 
Gedeon életéből inspirálódva, szeret-
nék megosztani öt alapelvet, amelyeket 
nagyon fontosnak látok ahhoz, hogy nö-
vekvő és győzelmes lelki életünk legye. 

1. Ismerni az ellenséget  
– Bírák 6,1-10

Az első lépés a győzelmes élet felé 
vezető úton az ellenség helyes ismerete. 
Történetünk fényt vet az ördög régi, de 
máig is jól működő stratégiájára, amely 
által megpróbálja az embereket elszi-
getelni Istentől és egymástól. Ezt álta-
lában úgy éri el, hogy rávesz valamire, 
ami nem tetszik Istennek (6,1), majd 
egy félelmen alapuló bujdosó, barlang-
életre (bűnöket rejtegető) vesz rá min-
ket (6,2). Tudja, hogy az ilyen állapotba 
jutott ember lelkileg tehetetlenné válik, 
és könnyen elpusztítható. Mert tévedés 
ne essék, a midiániták többet akartak a 

rablásnál: "…bevonultak az országba, 
hogy tönkretegyék” (6,5). Az ördög 
sem hagyja alább. Nem csupán tisztasá-
gunktól, békességünktől, üdvösségünk-
től akar megfosztani. Neki az életünk, 
az örök életünk kell (János 10,10). Mivel 
gyűlöli Istent és mindazt amit/akit Isten 
szeret, mindent bevet azért, hogy el-
pusztítsa Isten szeretetének az alanyait. 
Vigyázzunk tehát, ez a harc életre-ha-
lálra megy ki, legyünk józanok, és áll-
junk ellene a hitben (1Péter 5,8-9). Az 
örömhír az, hogy Istennel ellentétben 
az ördög nem mindenható, mindentudó 
és mindenütt jelenvaló. Ahogy Izráel 7 
évig adatott Midján kezébe, úgy Isten a 
mi életünkben is korlátokat állít az ör-
dög tevékenységének megfékezésére. 
Ennek a korlátnak a falai pedig Mennyei 
Atyánk újaiból fonódnak, így senki sem 
ragadhat ki minket az Ő kezéből (János 
10,29).

2. Ismerni önmagunkat  
– Bírák 6,11-14

Ahhoz, hogy Isten győzelmet adhas-
son valakinek, nagyon fontos, hogy he-
lyes önismerete legyen. Amikor Gede-
onnal találkozunk a Biblia lapjain, egy 
túlzottan kicsinyes énképpel rendelkező 
fiatalt ismerhetünk meg. Ebből eredően, 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Mini Youth Conference in Chicago
Mennybemeneteli, pünkösdi és 
anyáknapi írások
Fogjunk kezet magyarok! - New 
York; Ifjúsági - Chicagóban
Jegyzet - Horváth Ferenc rovata
Lapozgassuk a Bibliát!

folytatás a 3. oldalon

Akik ismernek, tudják rólam, hogy 
szeretek nyerni. Pontosan nem tudom 
mikor, de elég fiatalon rájöttem arra, 
hogy sokkal jobb érzés győztesen kike-
rülni egy megmérettetésből, mint vesz-
tesként alul maradni. Megláttam, hogy a 
felnőttek is a győzteseket dicsérik, sze-
retik jobban. Így a győzelem jó íze után 
kívánkozva, függetlenül, hogy sportol-
tam, vagy társasjátékot játszottam, min-

GYŐZELMES ÉLET  -  Bírák 6-8

JövEL, SZEnTLÉLEk  
Úr ISTEn!

Jövel, Szentlélek Úr Isten!
Töltsd bé szíveinket épen.
Mennyei szent ajándékkal, 
Szívbéli szent buzgósággal; 
Melynek szentséges ereje 
Nyelveket egyező hitre 
Egybegyűjte sok népeket, 
Kik mondván, így énekeljenek:
Halleluja! Halleluja!

Te, szentségnek új világa, 
Vezérelj Igéd útjára,  
Taníts téged megismernünk, 
Istent atyánknak neveznünk! 
Őrizz hamis tudománytól,  
Hogy mi ne tanuljunk mástól, 
És ne légyen több más senki, 
Hanem Krisztus, kiben kell bízni! 
Halleluja! Halleluja!

Ó, mi édes Vigasztalónk, 
Légy kegyes megoltalmazónk,  
Hogy maradjunk útaidban, 
ne csüggedjünk háborúnkban!
Erőddel elménket készítsd, 
Gyenge hitünket erősítsd, 
Hogy halál és élet által 
Hozzád siessünk hamarsággal! 
Halleluja! Halleluja!
  Az 1. verset latinból németre fordította     

és a 2-3. verset írta Luther Márton

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon
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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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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Áldott pünkösdi ünneplést kívánok 
olvasóinknak, ezzel a pünkösdre mutató 
versemmel:

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!

Lapunk az utóbbi időben megint kis-
sé megkésve jelent meg. Ezt a számot is 
a hónap második felében, vagy a vége 
felé kapja kézbe az olvasó (legalábbis a 
postán érkezőt). Igyekezni fogok, hogy 
előbbre jöjjünk a lap megjelenésével.

Milyen jó, hogy lapunk nem napi 
híreket közöl, vagy például a válasz-
tási versengés izgalmas (némelyeknek 
meg fárasztó) híreit. Egy héttel később 
– néha 1-2 nap is elég - már nem lenne 
érvényes, vagy éppen félrevezető lenne 
a híradás – hiszen a nyilatkozatok, ígé-

retek csak arra a pillanatra fogalmazód-
tak. 

A mi hírük, a jóhír/evangélium/öröm-
üzenet kétezer éves ugyan, de mégis 
aktuális – hó-elején éppen úgy, mint 
végén. Mielőtt mennybe ment volna a 
Megváltó, megígérte, hogy elküldi a 
Szentlelket, mégpedig hamarosan. 10 
nappal később meg is érkezett, s azóta 
is itt munkálkodik közöttünk. Követői 
életében és a gyülekezetekben is. 

A gyülekezeti beszámolók viszont 
időfüggők. A képekről – például ahol 
gyermekeinket is látjuk -, érzékeljük, 
hogy halad, nagyon is gyorsan halad az 
idő. Persze, nem az a legnagyobb baj, 
hogy öregszünk (bár az is vele jár), ha-
nem az, hogy a kegyelmi idő is rövidül. 
Kitudja, meddig hirdethetjük még, hogy 
van megoldás a bűneitől szabadulni vá-
gyó embernek, vagy a megújulásra szo-
ruló hívőnek/közösségnek?! Persze itt 
sem az a lényeg, hogy hirdessük, mert 
ezt bízta ránk a megváltó Jézus, s nem 
kap dicséretet, aki nem végzi feladatát; 
hanem az, hogy hallaniuk kell az embe-
reknek a megtérés és a megújulás lehe-
tőségéről - hogy el ne vesszenek!

Ezzel a számmal is Jézus Krisztusról 
kívánunk tanúskodni, Róla, aki egyéne-
ket és közösségeket formál – közelben 
éppen úgy, mint MABAVISZ-nyi távol-
ságban élő testvéreink között. A Lélek 
szele is fúj; élessze, bátorítsa is félénk, 
de szolgálni vágyó szívünket! 

Korrekció: az áprilisi számunk 7. ol-
dalán A márciusi Női Konferencia mar-
gójára című cikk szerzője Csomai Tün-
de. Elnézést kérünk a tévedésért. (szerk)    

IFJÚSÁGI TALÁLkOZÓ
TOrOnTÓ

2016. május 27-29.
* * *

109. köZGYŰLÉS
Ráma tábor, 2016. július 1-3.

Gyermek és tini táborozás,
közvetlenül a közgyűlés után

Segítsünk torontói testvéreinknek – munkával is, 
és imádkozzunk az építkezés mielőbbi  

sikeres befejezéséért!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2016. május 3. oldal

GYŐZELMES ÉLET 
folytatás az 1. oldalról

tudja, hogy nem őt illeti meg a dicsőség, 
ezért szájával elutasítja ugyan az ajánla-
tot, de szívében határozottan utána nyúl. 
Meglátszik ez abban, hogy a 7 évig ki-
zsákmányolt és a porig elszegényedett 
néptől elkéri a zsákmányt, ami rendkí-
vüli segítség lehetett volna a családjaik 
számára. Milyen király az, akinek nincs 
aranya? Majd feleségeket vesz, mert 
a királyoknak sok volt belőlük. Végül 
pedig mindenki előtt egyértelművé vá-
lik a királyság utáni vágya, amikor fiát 
Abimeleknek nevezi el, aminek jelentés: 
Az apám király! Végül az utolsó csapda 
egy efód építése volt. Nagyon hajlamo-
sak azok az emberek, akik valamikor jó 
kapcsolatban voltak Istennel, de eltávo-
lodtak tőle, hogy próbálják megtartani 
a látszatát az Istenhitnek, de csak olyan 
feltételek mellett, amit ők határoznak 
meg. Milyen szomorú, hogy a Baal rom-
boló Gedeonból, saját efódot építő Ge-
deon lesz. Igaz, nem a Baalnak építette, 
hanem az Istennek, de önfejűleg, Isten 
megkérdezése nélkül, és egyértelműen 
Isten kijelentett akaratával ellentétben 
teszi. Sajnos nagy csapda lett ez Gede-
onnak és háza népének, mert ide járt pa-
ráználkodni az egész Izráel. 

Hívő életünk harcokból áll. Sokszor 
elbukunk, néha győzünk. Ősi ellensé-
günk ma is szertejár, és életünkre tör. Is-
ten azonban Jézus Krisztusban gyerme-
keivé fogad minket és győzelemre vezet 
bennünket. Ne magunkban bízzunk, és 
ne saját terveink szerint törekedjünk a 
győzelmes hívő életre! Így lehetetlen 
ezt elérni. Engedjük, hogy Isten betölt-
sön Szentlelkével, bátorságot adjon a 
szívünkbe, és élő hitet, mely által a le-
hetetlen lehetségessé válik! De ne feled-
jük, a Sátán életünk végéig csapdákat 
fog elénk állítani! Fogjuk erősen Isten 
kezét, figyeljünk megszakítás nélkül az 
Ő hangjára és engedelmeskedjünk Neki 
feltétel nélkül! Ebben rejlik a GYŐZEL-
MES ÉLET titka, így adhat Isten győ-
zelmet nekünk.

„Végül pedig: erősödjetek meg az 
Úrban és az ő hatalmas erejében. Ölt-
sétek magatokra az Isten fegyverzetét, 
hogy megállhassatok az ördög mester-
kedéseivel szemben. Mert a mi harcunk 
nem test és vér ellen folyik, hanem erők 
és hatalmak ellen, a sötétség világának 
urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek 
a mennyei magasságban vannak. Éppen 
ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, 
hogy ellenállhassatok a gonosz napon, 
és mindent leküzdve megállhassatok.” 
Efézus 6,10-13

                               Püsök Dániel

bár rengeteg potencia rejlik benne, sem-
mit sem tesz az önmaga és környezet si-
ralmas helyzetének megváltoztatásáért. 
Az, aki az egész nép szabadítója lehet-
ne, csak egy pár véka búza megmenté-
sén fáradozik. Hogy lett ebből a Gede-
onból győzelmes hadvezér? Úgy hogy 
Isten véleményét részesíti előnyben a 
sajátjával szemben. Megértette, hogy 
Isten nem egy bálványimádó korszak 
bálványozó családjának legkisebb fiát 
látja benne, hanem az ERŐS VITÉZT, 
aki képes felszabadítani az országot a 
midjáni elnyomás alól. Megláthatjuk te-
hát Gedeon életében, hogy a győzelem 
elmaradhatatlan kelléke, az önmagunk 
helyes ismerete. Azonban, ezt nem a 
környezetünkre, családunkra vagy élet-
korunkra, hanem Istenre figyelve nyer-
hetjük el.

3. Ismerni Istent  
– Bírák 6,19-40

A győzelmes élet legfontosabb kellé-
ke a személyes találkozás az Élő Isten-
nel! Isten nélkül lehetetlen a győzelem, 
hisz Gedeon története egyértelműen 
bizonyítja, hogy a győzelmeket nem mi 
aratjuk. Ezeket mindenestül Isten adja 
ajándékként nekünk (Cseri Kálmán). 
Isten nélkül Gedeon még ellenállásra 
sem mert gondolni Midjánnal szemben, 
Istent megismerve a győzelem eszközé-
vé vált. Amíg csak felszínesen ismerte, 
szíve telve volt Istennel szembeni ke-
serűséggel (6,13), miután valóságosan 
találkozott Vele, kész volt egész lényé-
vel szolgálatába állni. Isten fokozato-
san jelenti ki magát Gedeonnak. Előbb 
bemutatkozik, mint az Élet Istene, aki 
halál helyett békét kínál az embereknek 
(6,22-24), majd féltőn szerető Istenként a 
bálványok lerombolását kéri Gedeontól 

(6,25). Ezután megmutatja, hogy Ő egy 
gondoskodó Isten, aki nem hagyja ma-
gára a próbák idején az övéit, és a kellő 
időben állít támogatót Gedeon mellé az 
apja személyében (6,31-32). Végül pe-

dig megismerteti türelmét és minden-
hatóságát Gedeonnal. Türelmét abban, 
hogy szelíden neveli a jeleket igénylő 
fiatalembert, mindenhatóságát pedig 
abban, hogy képes a természet rendjét 
saját akarata szerint irányítani (6,36-
40). Ezek után, bár még voltak félelmei 
(7,10), készen áll a küzdelemre, mert rá-
jött, hogy nincs az az ellenség, ami fö-
lött Ő ne tudna nekünk győzelmet adni 
(Cseri Kálmán).

4. Ismerni az erőforrásokat  
- Bírák 6,33-35; 7,1-25

Jézus egyértelműen rámutat arra a 
Lukács 14,28-32-ben, hogy a hívő élet 
nem egy vakon, tervezés nélkül megélt 
élet. Igénkben is azt látjuk, hogy Gede-
onnak fel kellett készülnie a csatára, és 
ebben folyamatosan követnie kellett az 
Istentől kapott utasításokat, bármennyi-
re érthetetlennek is tűntek azok. Gede-
on a nagy létszámban látja az esélyt a 
győzelemre, ezért összetoboroz 32 ezer 
embert. Isten e helyett Szentlelkével ru-
házza fel (6,34), bátorságot önt a szívé-
be (7,9-14) és megmutatja, hogy a hit a 
kulcs a győzelemre (Zsid 11,32). Gedeon 
megtapasztalta, hogy Isten legtöbbször 
nem olyan eszközöket ad a győzelemhez, 
amit mi szeretnénk. Sőt, sok esetben le-
csökkenti az erőforrásainkat, hogy hittel 
Benne bízzunk és Rá hagyatkozzunk. A 
Biblia sok helyen bemutatja, hogy Isten 
akkor dicsőül meg legjobban az életünk-
ben, amikor a lehetetlenből lesz lehetsé-
ges, a kicsiből lesz sok és az erőtlenből 
erős. (2Kor 12,9-10)

5. Ismerni a csapdákat  
– Bírák 8,1-35

A győzelmes élet egyik törvénye, 
hogy egy nagy diadal után nincs vége a 
háborúnak. Az ördög nem könnyen adja 
meg magát, és amíg itt a földön élünk, 
folyamatosan csapdákat állít a hívő 
emberek elé. Gedeonnal is ezt tette, és 
szomorúan kell szemlélnünk, hogy több 
csapdába is beleesett. Az első az volt, 
hogy elhitette Gedeonnal, hogy nem fel-
tétlenül fontos az Istennel élő kapcsola-
tot fenntartani. A hatodik és a hetedik 
részben legalább 10-szer olvassuk, hogy 
Isten és Gedeon között párbeszéd van. 
A nyolcadik részben ezt egyszer sem ta-
láljuk. Még beszél Istenről, de már nem 
beszél Istennel. A következő csapda a 
hatalomvágy és a meggazdagodás volt. 
A történet elején Gedeon egy jelenték-
telen fiatalembernek látja magát. Most 
a győzelem után királyságot kínálnak 
neki. Nagy veszélyt hordoz ez a hirtelen 
státuszváltás, felemelkedés. Szívében 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2016. május

ÁHÍTAT
ami képessé teszi egyébként az embert 
arra, hogy az egyenetlen terepen ne es-
sen folyton orra. „Kölcsönösen gondos-
kodnak egymásról a tagok” – olvastuk. 
Meglódult a test, mert kibicsaklott a 
boka. Siet a kéz, hogy tompítsa az esést. 
A szem egy pillantással felméri a te-
repet. A másik lábat is nógatja az agy, 
hogy lépjen már a felsőtest alá. A fül-
nek most nincs sok tennivalója, de ha 
látnánk az arcunkat! Az arcizmok, és 
mélyebben a többi, olybá csúfítják az 
ember képét, hogy azt egyikünk sem 
szeretné újra látni. Aztán jönnek az ér-
zések, hogy sírjunk, vagy nevessünk, 
segítséget kérjünk, vagy embert látni 
se akarjunk... Szóval, jó tudni azt, hogy 
jobb élő kapcsolatban lenni a „test többi 
tagjával,” nem? 

Mindez egy „testben,” ami a Krisztu-
sé. Én, te, ő, mi, ti, ők – a Szentlélek adta 
egységben, ahol nem vész el az egyén, 
mert végre rendben van: a Krisztus-
testben, a Szentlélek által.

Adjunk hálát a Szentlélek munkájáért!
                                 Novák József

egymásról a tagok... Ti pedig Krisztus tes-
te vagytok, és egyenként annak tagjai...” 
1Kor 12,12-21 

Joannész Khrüszosztomosz, Kons-
tantinápoly püspöke a IV. század végén 
így prédikált a Gyülekezet Szentlélek 
által biztosított egységéről: „Sokfélesé-
günk híján nem lehetnénk az élő testhez 
hasonlíthatók. Testhez, amiben a részek 
sokfélesége végül is egy célt szolgál. Eb-
ben az egységben kivétel nélkül, minden 
egyes tag fontos. Vagyis, éppen meg-
ajándékozottságunk sokfélesége bizto-
sítja azt, hogy valóban hasonlíthatóak 
legyünk az élő testhez.” Megjegyezte 
azt is, hogy ez a tanulságos hasonlat túl-
mutat az egyén autonómiáját biztosító 
organikus egységen, mert az apostol a 
Gyülekezetről, mint a Krisztus testéről 
tanít. A Szentlélek Isten munkája messzi 
túllendít bennünket az embervoltunkból 
adódó határokon.

Krisztus testének a „részei” vagyunk 
tehát, mintha „csak” testrészek lennénk. 
A születésünktől ránk jellemző más-
ságokat az egység szolgálatába állítja 
a Szentlélek. Magunktól nem lennénk 
erre képesek. Ajándékként nyert mássá-
gunk haszontalan sáfárai vagyunk a ter-
mészetünk szerint egészen addig, amíg 
meg nem történik az, amit ma, Pün-
kösdvasárnapján ünneplünk: „mindnyá-
jan egy Lélekkel itattattunk meg.” 

Értékeket vigyáz mindegyikünkre 
hatva tehát a Lélek, hogy készek le-
gyünk arra, amire formált bennünket az 
újjászületésben is. Munkájának nem az 
az eredménye, hogy eltűnnek a külön-
bözőségeink, hanem, hogy az azokból 
következő sajátosságokkal a Krisztus-
test rendelkezésére állunk (görögök és 
zsidók, rabszolgák és szabadok, „mind-
nyájan” (13.v.). Az ókort feszítő mássá-
gok felsorolásával arról tesz tanúságot 
az apostol, hogy a Szentlélek Isten egy-
beszerkeszti és a közös jó szolgálatába 
állítja mindazt, ami adottságaink és ér-
dekeink okán életellenes irányba sodor-
na bennünket. 

Gyerekesnek tűnik a különböző test-
részeket szólítgató Pál apostol? Figyel-
jünk csak oda, fontos dolgokat hallunk! 
Például azt, hogy a sajátos képességek-
kel rendelkező szem úgy és akkor lát jól, 
amikor észre veszi végre, hogy önmagá-
ban nincs mit és miért látnia. Érdekünk, 
hogy a Teremtésben nekünk rendelt mó-
don (helyen) éljünk – másokkal. Rend-
ben. Rendes kapcsolatban. 

Nagyszerű példa ez a gyülekezetről! 
Az Isten által rendelt rend rendes tagjai 
úgy leszünk, ha számolunk önmagunk 
esendőségével. A szem nem tud kibi-
csaklani, de a boka igen. Az a boka, 

Mert ahogyan a test egy, bár sok tag-
ja van,... sokan vannak, mégis egy test, 
ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek 
által mi is mindnyájan egy testté keresz-
teltettünk, akár zsidók, akár görögök, 
akár rabszolgák, akár szabadok, és mind-
nyájan egy Lélekkel itattattunk meg... Ha 
ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok 
kéz, nem vagyok a test része”, vajon azért 
nem a test része-e?... Az Isten rendezte el 
a tagokat a testben, egyenként mindegyi-
ket, ahogyan akarta. Ha pedig valameny-
nyi egy tag volna, hol volna a test?... Isten 
szerkesztette így a testet egybe: az ala-
csonyabb rendűnek nagyobb tisztességet 
adva, hogy ne legyen meghasonlás a test-
ben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak 

Lapozgassuk a Bibliát!
„Szentlélek” az Ószövetségben
1. A föld pedig kietlen és puszta volt, 

sötétség volt a mélység színén, és Isten 
Lelke lebegett a vizek felett.

2. ...attól a naptól fogva az ÚR lelke 
hatalmasan Dávidra szállt.

3. Íme, a szolgám, akit támogatok, 
választottam, akiben kedvemet lelem. 
Lelkemet adtam belé, törvényt hirdet a 
népeknek.

4. Uramnak, az ÚRnak lelke van raj-
tam, mert fölkent engem az ÚR, hogy 
örömhírt mondjak a szegényeknek.

5. Lelkemet adom belétek, és azt cse-
lekszem, hogy rendelkezéseim szerint 
járjatok.

6. Ekkor prófétáltam, ahogyan pa-
rancsolta. A lélek pedig beléjük hatolt, 
megelevenedtek, és a lábukra álltak.

7. Tiszta szívet teremts bennem, oh Is-
ten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 
Ne vess el engem a te orczád elől, és a te 
szent lelkedet ne vedd el tőlem. 

8. Nem erővel, sem hatalommal, ha-
nem az én lelkemmel! azt mondja a Se-
regeknek Ura.

9. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és 
folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelke-
met a te magodra.

10. És lészen azután, hogy kiöntöm 
lelkemet minden testre, és prófétálnak 
a ti fiaitok...

11. Míg végül kiöntetik ránk a lélek a 
magasból, és a puszta termőfölddé lesz.

van út a mennybe
Jel 11,1-14

És hatalmas hangot hallottak a 
mennyből, amely így szólt a két prófé-
tához: „Jöjjetek fel ide!” És ellensége-
ik szeme láttára felmentek a felhőben a 
mennybe. Jel 11,12

János evangéliuma nem számol be a 
mennybemenetelről. Az egyik legszebb 
tanítást e témakörben mégis itt olvashat-
juk. Valamikor az utolsó vacsora után, 
és a küldetése beteljesedéséhez vezető 
nagyhét során a szorongó szívű, az egyre 
nagyobb feszültségeket jól érzékelő ta-
nítványainak azt mondta a Mester, hogy 
ne nyugtalankodjanak, van hely az Atya 
házában. Elmegy, hogy helyet készítsen 
nekik, és majd visszajön, hogy magával 
vigye őket. Mi már, akik már olvastuk 
a teljes újszövetséget, nem kételkedünk 
Jézus szavaiban. De hogyan érthették 
ezeket a szavakat a tanítványai? Helyet 
készít nekünk, s elvisz majd magával? 
A jeruzsálemi események valahogy nem 
arra felé mutattak. Mintha az ellenkező-
je történne... s valóban, azt tettek Vele, 
amit akartak – kiszolgáltatta önmagát 
nekik.

Boldog volt és ma is boldog, aki elhi-
szi a Mester szavait. Életet lehet építeni 
azokra. Van út a mennybe – mert Jézus 
Krisztus utat nyitott. S az elkészített 
helyre elviszi övéit. Amit ott csendesen 
mondott az övéinek, azt mondja a Jele-
nések könyvében is, de itt hatalmas han-
gon, félelmetes jelenségekkel is kísérve: 
Jöjjetek fel ide! … és felmentek (v12). Ha 
a jelenségeket nem is értem, az üzenetet 
azonban igen: Van út a mennybe! Azt 
is tudom, hogy aki meghívott, el is visz 
bennünket oda! 

                            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)

2016. május 5. oldal

István, az első vértanú, aki teljes volt 
Szentlélekkel, halálának órájában lát-
ta és beszámolt a körülötte állóknak, a 
megnyílt Mennyről, benne Isten dicső-
ségéről és Jézusról, amint áll a jobbján, 
őt haza hívja. (ApCsel 7,55-56) Mi mit 
és kit fogunk akkor látni? Emeljük fel 
tekintetünket, mert közeleg váltságunk!
                    Vass Gergely, Kelowna

vajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti 
szívetek is.” (Mt 6,19-21) A mennyei ér-
tékrend, a mennyei biztonság tárul sze-
münk elé. Költözködéskor, idősek ott-
honába vonuláskor, elhalálozáskor derül 
ki, hogy mennyi értéktelen, haszontalan 
kacatot halmoztunk fel és tároltunk! 
Energiát, erőt, helyet, időt, pénzt rabol-
tak el tőlünk. Netalán még egészséget, 
nyugalmat is!

Imahetek és ünnepek alkalmával 
szoktuk gondosan beosztani, hogy mi-
kor, melyik imaházban vagy templom-
ban találkozzunk. Jézus nyilatkozta: 
„mondom nektek, hogy sokan eljőnek 
napkeletről és napnyugatról, és letele-
pednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákob-
bal a mennyek országában”. Akkor már 
nem lesz szükség az említett szervezés-
re. A Menny egy olyan hely, ahol min-
den valódi hívő otthon lesz! Ott valósul 
meg hiánytalanul az Istenre hangolódá-
sunk, imádatunk! 

E földön előfordulhat, hogy ki sem 
tudják olvasni, mondani a nevünket. 
Máskor elfelejtenek belefoglalni egy 
beszámolóba, esetleg tudósításba. Elfe-
lejthetnek köszönteni, megemlíteni név 
szerint. Még a nevünket is összecserél-
hetik máséval. Megváltónk így oktatta 
tanítványait: „...azon ne örüljetek, hogy 
a lelkek nektek engednek; hanem in-
kább azon örüljetek, hogy a ti neveitek 
fel vannak írva a mennyben.” (Lk 10,20) 
Ott nincs tévedés sem az íráskor, sem az 
olvasáskor! Ott van-e a te neved is?

A Mennyben nincs előítélet, elbizako-
dottság! Minden megtérő bűnösnek hir-
dette Jézus: „Mondom nektek, hogy ily 
módon nagyobb öröm lesz a mennyben 
egy megtérő bűnösön, hogy nem kilenc-
venkilenc igaz emberen, akinek nincs 
szüksége megtérésre.” (Lk 15,7) Igazi, 
őszinte örömmel fogadnak. Oda érde-
mes igyekezni!

Mit tudhatunk még a Mennyről? Pál 
apostol vallja: „ ...tudjuk, hogy ha e mi 
földi sátorházunk elbomol, épületünk 
van Istentől, nem kézzel csinált, örökké 
való házunk a mennyben.” (2Kor 5,1)  

Jelenleg egy bérelt lakásban tartózko-
dunk. Egy év múlva eladhatja a tulajdo-
nosa. A Menny nem eladó! Megváltott 
testben örökké ott lakhatunk!

A Mennyben hangzanak el a leghi-
telesebb, leghatalmasabb bizonyságté-
telek. Az ottani program nem erőtlen, 
nem silány, nem üres. János apostol írja: 
„...hárman vannak, akik bizonyságot 
tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a 
Szent Lélek: és ez a három egy.”

Senkinek sem fog hiányozni a Menny-
ben a Sátán és gonosz hada. Nem lesz 
több kísértés, gyötrelem, hazugság! (Jel 
12,7-12)

MEnnYBEnÉZŐ
Egészen másként gondoltam Kana-

dára, miután a kelownai testvérek ér-
tesítettek arról, hogy szeretnének lel-
kipásztoruknak meghívni néhány évre. 
Nyomban kiderült, hogy túl keveset tu-
dok az említett országról, aztán magu-
kat kínálták a lehetőségek, hogy jobban 
megismerjem. Magyarországon éppen 
akkortájt sorozatban közöltek a TV-ben 
légi felvételeket Kanada keleti partvi-
dékéről. A világhálón pedig gyönyörű 
videofelvételekre találtam Kelownáról. 
Mondanom sem kell, hogy mekkorát 
nőtt az érdeklődésem irántuk.

Hasonlóképen jártam a mennybeme-
neteli szolgálatomra készülve. Lehetet-
len volt nem említeni, hogy hová emel-
kedett fel, távozott el Jézus. A Mennybe! 

Aztán olvastam: szemük láttára fel-
emeltetett, és felhő takarta el Őt a sze-
mük elől. Amint távozása közben feszül-
ten néztek az ég felé, íme, két férfi állt 
meg mellettük fehér ruhában (ApCsel 
1,9-10).  Hirtelen belém hasított a kér-
dés: mit tudok én a Mennyről? Hogyan 
készülök oda?

Lelkem, szemem megakadt néhány 
újszövetségi bibliaversen. Az Úr Jézus 
azt tanította, hogy „Boldogok vagytok, 
ha szidalmaznak és háborgatnak tite-
ket és minden gonosz hazugságot mon-
danak ellenetek én érettem. Örüljetek 
és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok 
bőséges a mennyekben: mert így há-
borgatták a prófétákat is, akik előttetek 
voltak.” (Mt 5,11-12) Nem akármilyen, 
hanem bőséges, hatalmas, nagy  juta-
lomról van itt szó. Nem e földön kapjuk 
meg, hanem a Mennyben.

A gyakran idézett imádságunk így 
kezdődik: „Mi Atyánk, ki vagy a meny-
nyekben...” (Mt 6,9) Egy adott helyet in-
kább az ott jelen levő személyek tesznek 
nagyon vonzóvá számomra. Természe-
tesen a körülmények sem semlegesek. 
Nos, a Mennyben Atyánk jelenlétét 
korlátlanul és zavartalanul élvezhetjük. 
Azét az Atyáét, Akivel Jézus Krisztus 
békített ki.

A következő versben olvassuk: „Jöj-
jön el a te országod; legyen meg a te 
akaratod, mint a mennyben, úgy a föl-
dön is.” Tehát a mennyei állapotok, 
viszonyok etalon, minta értékűek. Mi-
csoda kiváltság ott élni le az örökkéva-
lóságot, ahol mennyei Atyánk akarata 
tökéletesen érvényesül!

Néhány verssel arrébb találjuk: „Ne 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a föl-
dön, hol a rozsda és a moly megemészti, 
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; 
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincse-
ket mennyben, ahol sem a rozsda, sem 
a moly meg nem emészti, és ahol a tol-

SZÜLETEnDŐ GYErMEk  
PÁrBESZÉDE ISTEnnEL

Egyszer egy gyermek megszületni ké-
szült, és így szólt az Istenhez:

- Azt beszélik, holnap leküldesz a 
Földre, de hogyan fogok élni ott, hisz 
kicsi és védtelen vagyok?

Isten azt válaszolta:
- A sok angyal közül kiválasztottam 

neked egyet, aki várni fog téged és vi-
gyázni fog rád.

- De itt a Mennyországban nem csiná-
lok mást, csak énekelek és mosolygok.... 
Erre van szükségem, hogy boldog lehes-
sek - mondta a gyermek.

- Az angyalod mindennap fog énekel-
ni neked. És érezni fogod a szeretetét, és 
boldog leszel.

-És hogyan fogom megérteni az embe-
reket, ha nem értem a nyelvüket?

- Az könnyű! Az angyalod meg fogja 
tanítani neked a legszebb és legédesebb 
szavakat, amiket valaha is hallani fogsz, 
és az angyalod türelemmel és gondos-
sággal meg fog tanítani beszélni.

A gyermek felnézett Istenre és így 
szólt:

- És mit fogok tenni, ha veled akarok 
majd beszélni?

Isten rámosolygott a kisdedre és azt 
mondta:

- Az angyalod össze fogja tenni a ke-
zeidet, és megtanít imádkozni.

A gyermek kissé szomorúan folytatta:
- Úgy hallottam, hogy a Földön rossz 

emberek is vannak. Ki fog engem meg-
védeni tőlük?

Az Isten megölelte a gyermeket és azt 
válaszolta:

- Az angyalod óvni fog téged akkor is, 
ha az az élete kockáztatásával jár.

- De mindig bánatos leszek, mert nem 
láthatlak téged.

- Az angyalod mindig beszélni fog 
neked rólam, és meg fogja mutatni, ho-
gyan juthatsz vissza hozzám, habár én 
mindig melletted leszek.

Ekkor, bár nagy békesség volt a 
Mennyben, már hallani lehetett a földi 
hangokat. A gyermek sietve kérdezte:

- Istenem, ha most mennem kell, kér-
lek, áruld el nekem az angyalom nevét!

- Az angyalod neve nem fontos. Egy-
szerűen így fogod hívni: Édesanya!

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2016. május

származású 80 év körüli emberrel ta-
lálkozok ma is, akiknek a szülei ebben 
a korban jöttek, de ők egyáltalán nem 
beszélik a magyar nyelvet. Ez egy ér-
dekes kontrasztot is adott a mai misszió 
számára. Lehet, hogy ma számszerint 
kevesebben vannak a magyarok, de sok-
kal inkább érdekeltek abban, hogy meg-
tartsanak valamit a magyarságukból. Ez 
a szándékuk egy kitűnő kapcsolódási 
pont lehet. 

Érdekes volt azt is meglátni, ami na-
gyon hasonló a mai kivándorlóban és a 
100 évvel ezelőttiben; ehhez csak gon-
dolatban követni kellett az útjukat. Akik 
jártak már New York-ban, azok tudják, 
hogy a hajó a Verrezano szoroson át 
érkezett meg, és a Hudson torkolatá-
ban lévő Ellis Islanden kötött ki. Ehhez 
azonban a hajónak először el kellett ha-
ladnia a Szabadság szobor előtt. Sokan 
nem tudják, hogy az 1886-ban felállí-
tott réz szobor eleinte nem zöld, hanem 
aranysárga volt. Csak később, 1902 és 
1906 között zöldült be a szobor a réz 
oxidációja miatt. Egész addig a mesz-
sziről közelítő hajó utazóinak lenyű-
göző látványban volt része. Olyan volt, 
mintha egy hatalmas aranyszobrot lát-
tak volna magasodni. Joggal érezhették 
úgy sokan, hogy megérkeztek a bőség 
földjére. Az ellis island-i múzeumban 
van is egy találó idézet egy korabeli be-
vándorlótól, ami szabad fordításban így 
hangzik: „Mikor ide jöttünk, azt hittük, 
az utak aranyból vannak kikövezve. Az-
tán megláttuk, hogy dehogy. Aztán azt 
is megláttuk, hogy egyáltalán nincsenek 
kikövezve. Aztán végül beláttuk, hogy 
nekünk kell kikövezni.” Ez egy olyan 
életérzést ír le, amivel a hallgatóságban 
sokan tudtak azonosulni. Jöttünk nagy 
álmokkal, könnyedén, azt hittük ez a 
Kánaán, de rájöttünk, hogy itt is ugyan-
úgy van gond, nagyon sok munka várt, 
és talán egy kicsit bölcsebbek is lettünk: 
ez sem a végső otthonunk. Ez az életér-
zés akaratlanul is összekovácsol minket 
bevándorlókat . hívőket és hitetleneket; 
de talán mi hívők utat tudunk mutatni 
azoknak, akik még mindig keresnek.

vÁrOS
A második nagy téma, amit érintet-

tünk, az a nagyvárosi lét. Ez egy meg-
kerülhetetlen eleme a létezésünknek itt 
New Yorkban. Ez ugyanúgy megkerül-
hetetlen volt 100 évvel ezelőtt is. Vala-
ki egyszer úgy definiálta a nagyvárost, 
hogy a tér hiánya az emberek között. 
Városkutatók szerint a város nem attól 
város, hogy sokan vannak benne, ha-
nem attól, hogy sűrűn. Az ókori város-
ok sokszor nem voltak nagyobbak pár 

ezer embernél, a népsűrűség mégis a 
többszöröse volt a mai New Yorkénak. 
Ez annak volt köszönhető, hogy az óko-
ri városokat fallal kellett körülvenni, és 
emiatt az embereknek egy nagyon limi-
tált térségben kellett élniük. Ezért volt 
lehetséges, hogy ezekben a városokban 
a népsűrűség elérte a 60000 fő/km2, 
míg a mai Manhattan sűrűsége is csak 
25000 fő/km2. Ez a sűrűség magyaráz-
za, hogy a város egyszerre nagyon jó 
és nagyon rossz. Egyrészt nagy áldás, 
másrészt hatalmas kihívás: ez a sűrű-
ség ugyanis mindent felerősít. Az ember 
sokkal „intenzívebb” formában jelenik 
meg; bűnei is sokkal erősebben jelennek 
meg, de a pozitív vonásai is. 

Valóban a Biblia is hasonló képet tár 
elénk. Egyrészt megmutatja, hogy ho-
gyan jelenik meg az a sok gonosz a vá-
rosokban (Bábel, Sodoma és Gomora, 
Ninive, etc.), de ugyanakkor azt is be-
mutatja pl. a 104-dik Zsoltárban, hogy 
“Vannak, akik bolyongtak a pusztában, 
úttalan utakon, nem találtak lakott vá-
rost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüg-
gedt a lelkük. De az ÚRhoz kiáltottak 
nyomorúságukban, és kimentette őket 
szorult helyzetükből. A helyes útra ve-
zette őket, hogy lakott városba jussa-
nak. Adjanak most hálát az ÚRnak sze-
retetéért, az emberekkel tett csodáiért”. 
Azaz a város Istentől jött menedék és 
áldás is lehet. Később pedig Jeruzsá-
lem mint Isten városa jelenik meg, sőt 
Isten nekünk a Jelenések könyvében 
egy csodálatos várost ígér. A város te-
hát nem gonosz önmagában, és tévedés 
lenne valamiféle hívő gőggel járkálni 
New York utcáin. Felolvastuk Jeremiás 
számunkra is időtálló szavait: “Így szól 
a Seregek URa, Izráel Istene az egész 
fogoly néphez, amelyet fogságba vittek 
Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek 
házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek 
kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! 
Házasodjatok, szülessenek fiaitok és le-
ányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és 
adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek 
azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok, 
és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a 
városnak békességén, ahová fogságba 
vitettelek benneteket, és imádkozzatok 
érte az ÚRhoz, mert annak békességétől 
függ a ti békességetek is! (Jeremiás 29).

A demográfiai adatokat böngészve ér-
dekes volt észrevenni, hogy az 1900-as 
évek elején a népsűrűség kétszerese volt 
a mainak Manhattanben: kb. 50000 fő/
km2. Tehát eleink nemhogy kevésbé, de 
sokkal inkább ki voltak téve mindezek-
nek a lelki kihívásoknak, amit egy város 
jelent. Két példát hoztunk fel, az egyik 
Bábel tornyai voltak. New Yorkról be-
szélve megkerülhetetlen a párhuzam. 
Hosszú évtizedekig New York adta a 

AZ ELSŐ öTvEn Év
fogjunk kezet magyarok, a neve an-

nak az alkalomnak, amit idén áprilisban 
másodjára rendeztünk meg a new yorki 
magyar imaházban. A rendezvény cél-
ja kettős: egyrészt szeretne lehetőséget 
teremteni, hogy egy délután erejére 
összehozza azokat a magyarokat, akik 
valaha a gyülekezet tagjai voltak. Más-
részt az alkalom szeretne a városban élő 
magyarság felé is hívogatni és Krisztust 
felmutatni. 

Idén 110 éves lesz a magyar baptista 
misszió New York-ban. Az alkalom en-
nek megfelelően egy visszatekintés sze-
retett volna lenni, kivetítős előadásban 
dolgoztuk fel a gyülekezet első ötven 
évét: 1906-1956. A cél nem a nosztalgi-
ázás volt, hanem a tanulás. Magunk is, 
akik felkészültünk erre az előadásra, 
meglepődtünk mennyire nincs semmi 
új a nap alatt. Ugyanazok a nehézségek, 
ugyanazok a bálványok, ugyanazok a vá-
laszok, ugyanazok a bukások és ugyanaz 
a megtartó Isten ma és 100 évvel ezelőtt. 

A kiindulópont egyszerű volt: new 
yorki magyar imaház. Ez három dol-
got foglal magába: new yorki, magyar 
és baptista. Ahhoz, hogy valaki bármi-
lyen okból, valaha is átlépje ennek az 
imaháznak a kapuit, legalább kettő igaz 
kellett, hogy legyen rá. Ha tehát meg 
akarjuk érteni a történetünket, akkor 
meg kell értenünk a történetét ennek a 
három dolognak külön-külön. Ennek 
megfelelően három dologról beszéltünk: 
a magyar immigrációról, a városról és a 
gyülekezetről. Az első kettőt különös 
figyelemmel tárgyaltuk, hiszen ez a két 
aspektus egy kívülről érkező embert is 
érdekelhetett. 

IMMIGrÁCIÓ
1870 és 1920 között hozzávetőlegesen 

2 millió magyar vádorolt ki az Ameri-
kai Egyesült Államokba. Ez hatalmas 
szám, ha figyelembe vesszük, hogy 
Magyarország lakossága a legutóbbi 
cenzus szerint kevesebb, mint 10 mil-
lió. Az első észrevétel az volt, hogy míg 
manapság mindenki repülőn érkezik, 
addig akkoriban egy sokszor több hetes 
hajóút végén érkeztek meg az embe-
rek. Míg mi rendszeresen „skypolunk” 
az otthonmaradottakkal, az interneten 
olvassuk az otthoni híreket, addig ez 
a századeleji elődeinknek sokkal na-
gyobb, traumatikusabb elválás, legtöbb-
ször egy életre szóló szakítás volt. Ez, 
illetve az akkori kevésbé pluralisztikus 
kultúra is, arra sarkalt sokakat, hogy 
teljesen, szinte egy generáció alatt asz-
szimilálódjanak. Számtalan magyar 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2016. május 7. oldal

Április 1-3. között Chicagóban ülé-
sezett az Ifjúsági Szövetség vezetősé-
ge (Dr. Kulcsár Zsolt, Juhász Róbert, 
Gergely Ruth és Fodor István). Velük 
érkeztek még heten New Yorkból, hatan 
Detroitból és egy fiatal Alhambrából. 
A megbeszélésre szombat délelőtt ke-
rült sor. Délután szervezett szabadidő 
program volt a vendég és a helyi fiata-
lok számára. Este 6 órakor volt a  va-
csora, és 7 óra körül kezdtük a közös 
ifjúsági alkalmat dicsőítéssel, amiben 
Kukucska Gábor és csapata vezetett 
bennünket, majd Juhász Robitól hall-
gattunk meg egy tanítást a tanítványság 
fontosságáról a korintusi első levél, 9. 
részéből. Az előadás után nagyszerű be-
szélgetés indult el a témában, amit egy 
rövid, a tanítványság témakörét kifejtő 
videóbejátszás és a helyi lelkipásztor ré-
széről egy igei bátorítás zárt. Imádság-
gal és énekléssel fejeztük be az össze-
vont ifi alkalmat. 

Az est további része (9 óra után) játé-
kos vetélkedőkkel és beszélgetéssel telt. 
A helyi fiatalokkal együtt 37-en voltunk 
a szombat esti alkalmon.

Vasárnap reggel rendhagyó imaáhí-
tattal kezdtük, amit Balla Zsigmond és 

az övéiről. Ebben használja Isten ezt a 
gyülekezetet is, már 110 éve.

Személyes bizonyságtétel
Az alkalmat egy interjúval zártuk, 

amikor Torma Erzsike nénit faggatuk 
arról, hogy mesélje el a saját immigráns 
történetét. Milyen volt New Yorkba 
megérkezni, és mit jelentett neki ez a 
gyülekezet? Sok felemelő és sokszor 
vicces történetet mesélt, mely mind Is-
ten gondviselését és soha el nem múló 
szeretetét mutatta meg. 

                     Dr. Árgyelán Miklós

Fodor István vezetett. Arra kértek ben-
nünket, hogy olyan emberekkel imád-
kozzunk hármas-négyes csoportokban, 
akikkel még nem imádkoztunk eddig, 
és végül hangosan is imádkozzon egy-
egy ember a csoportból. Kicsit más volt 
(jobb volt?) mint a megszokott baptista 
imaóra.

A chicagói fiatalok ad-hoc dicsőítő 
csapata segített bennünket még jobban 
ráhangolódni Kulcsár Zsolt igei szolgá-
latára, ami ezúttal a tanítványság jel-
lemzőiről szólt a Lukács evangéliuma 9. 
rész alapján. Az igehirdetés után úrva-
csoráztunk.

Ebédeltünk, és folytattuk a délutá-
ni istentisztelettel. A new yorki és a 
detroiti csoport is szolgált énekekkel, 
versekkel és bizonyságtételekkel. Az 
igehirdetés főgondolata a tanítványság 
kihívásairól szólt a János evangéliuma 
20. rész alapján. Az igehirdetést a helyi 
lelkipásztor végezte. 

Mindnyájan éreztük, hogy a hétvége 
témája olyan fontos és mély volt, hogy 
azt alig kezdtük el érinteni az előadá-

sok és a fórumbeszélgetés során. Az is 
nyilvánvaló volt, hogy a fiatalok éhesek 
és szomjasak az igazságra, és őszintén 
keresik a válaszokat kérdéseikre.

Malakiásnál olvasunk egy érdekes 
mondatot mely jól összefoglalja a hét-
vége lényegét: „Akkor tanakodtak egy-
mással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig 
figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv 
iraték őelőtte azoknak, akik félik az 
Urat, és becsülik az Ő nevét... és meg-
tértek és meglátjátok, hogy különbség 
van az igaz és a gonosz között, az Isten 
szolgája között és a között, aki nem szol-
gálja Őt.” Malakiás 3: 16, 18.

A háttérben ezúttal is ott voltak szol-
gálatkész családok és testvérnők, akik 
nélkül nem jöhetett volna létre ez a cso-
dálatos hétvége. Hála van a szívünkben 
mindazért, amit Isten készített. Övé le-
gyen minden dicsőség!       L. J.

legmagasabb épületeket a világnak. A 
magyar közösség tőszomszédságában 
épültek a hatalmasabbnál hatalmasabb 
épületek: Woolworth Building, 40 Wall 
Street building, Chrysler Building, Em-
pire States building és a World Trade 
Center. Ezek mindegyike valaha a föld 
legmagasabb épületei voltak, mégha 
csak pár nap erejéig is. Azonban az em-
ber semmit sem változott az évezredek 
alatt. Mindig is magának akart nevet 
szerezni. 

Elmeséltük például, hogy mikor 
Chrysler megtudta, hogy a 40 Wall 
Street Building magasabb lesz mint az 
ő épülete, akkor csináltatta a jellegzetes 
„süveget” az épületére, hogy túlszár-
nyalja a vetélytársat. Terve bevállt, de 
csak röpke pár hónapig sütkérezhetett 
a dicsőségben, mert addigra felépült az 
Empire States Building. Figyelmezte-
tés volt ez magunknak, hogy egy olyan 
kultúrában élünk, ahol mindenki a legna-
gyobb akar lenni, ezért ma is nagyon „üt” 
Jézus szava, hogy aki a legnagyobb akar 
lenni, annak a legkisebbnek kell lennie. 
Utána még beszéltünk röviden Sodomáról 
és Lót családjáról. Ez egy jó átvezetőnek 
bizonyult, hogy beszéljünk a gyülekezet-
ről. Mert lehetetlenség megmaradni a vá-
rosban hívő közösség nélkül.

GYÜLEkEZET
Tudták ezt a régiek is, és már a kez-

detektől keresték a közösséget Krisztus-
ban. Eleinte a Lower East Side-on ta-
lálkoztak, aztán ahogy az 1920-as évek 
végére a magyarság többsége átköltözött 
az Upper East Side-ra, a gyülekezetek 
követték őket oda. Nem volt ez másként 
a baptista közösséggel sem. A gyüle-
kezet 1906-ban alakult meg Sivák Já-
nos úttörő munkájának köszönhetően, 
majd a mai helyét 1918-ban vásárolta 
meg, 25000 dollárért (jó befektetésnek 
bizonyult). Ebből 8000 dollárt Colgate, 
a híres fogkrém mágnás adott. Állító-
lag a gyárában dolgozó magyar baptista 
asszonyok kivívták elismerését ennek 
a hívő embernek. Sajnos sok részletet 
nem tudunk, hogy hogy történtek ezek 
a dolgok pontosan, de annyi bizonyos, 
hogy nagyon sok magyar embernek je-
lentett ez a hely Krisztusban közösséget.

 Az átforgás nagyon nagy lehetett. Ezt 
onnan tudjuk, hogy az 1936-os tablón 
kiemelnek egy nőtestvért, nevezetesen, 
hogy ő volt az egyetlen, aki jelen volt az 
1906-os alapításkor is. Ez azt jelentette, 
hogy harminc év alatt teljesen kicseré-
lődött egy több száz fős gyülekezet. A 
gyülekezeteink történetei, lehet, nem a 
legnagyobb sikertörténetek, de nekem 
pont ez volt a legszebb bizonyságtétel: 
az emberek jönnek és mennek, de Isten 
mindig talál módot, hogy gondoskodjon 

CHICAGO
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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
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Tervünk és szándékunk végrehaj-
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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how the world today is really focused on 
“me”. A good example was when Zsolt 
brought up the subject of selfies. People 
do whatever they can to take a good 
selfie and post it on social media and see 
how much likes, comments, and shares 
they get. Some go to the extreme and 
end up killing themselves with taking 
daring and life risking selfies. In fact, 
selfie accidents have killed more people 
than sharks have in the year of 2015. This 
was an eye opener for me when I heard 
this from Zsolt. What is the point of all 
this? We see that the culture of the world 
is all about me, me, and me. That’s not 
what discipleship is about and we have 
to get that straight if we want God to 

move and do changes in our lives. We 
have to know how to put our self second 
and God first. That’s what the world 
needs to do too if it wants true peace, 
love, and prosperity. But the world won’t 
find out by themselves, we have to show 
the example and go out and preach the 
gospel through our words and, most 
importantly, our actions.

This weekend was a pleasure for me 
to be involved in because I felt like all 
of us got closer with one another with 
respect to our walk with Christ. I really 
enjoyed the time I spent with the Chica-
go youth and the other youth groups that 
came to this event. from hanging out 
together and playing games, to hearing 
God’s word and worshiping our Lord and 
Savior, Jesus Christ, I loved every minu-
te of it. Thank you to the Chicago church 
and everyone who made this weekend 
an incredible one. May God bless each 
and every one of you and may he provide 
what is necessary in your lives.

                                 Robert Juhasz

The weekend in Chicago was time well 
spent and I am glad I was able to be a 
part of it. It wasn’t the traditional youth 
conference where everyone from each 
city came; instead, it was a weekend 
where the youth leaders decided to come 
together and talk about the future with 
the youth and the youth leaders brought 
their respective youth with them as well. 
There was an added bonus to a member, 
as Zsigmond Balla from California also 
came. So, you could say that this was 
a mini youth conference. However it 
is looked, it was a great time all in all 
and I look forward to more of these get-
togethers in the future with the other 
cities involved with the youth. 

Saturday morning was the time when 
the youth leaders- Zsolt Kulcsar, Ruthie 
Gergely, Istvan Fodor, and I- got together 
and discussed future plans for the youth. 
After the discussions, I really felt excited 
and ecstatic about the future for the 
youth but at the same time I realized that 
we all have to do more than just talk. We 
have to go head on with our plans and 
go with the guidance of the Holy Spirit, 
otherwise these plans we have will just 
go to waste. So, I encourage anyone 
and everyone who reads this to pray for 
the youth and the youth leaders that we 
may grow together with Jesus Christ as 
our leader. The world is not getting any 
better and it’s up to us to save the people 
and plant that “seed” in their hearts and 
change the world.

The theme of the weekend was 
discipleship. I don’t think that this 
topic could’ve been picked on a better 
time than this weekend in Chicago. 
We had discussions with the youth 
during Saturday night and I felt like 
that was truly beneficial for all who 
were partaking of that night. Multiple 
questions were asked about discipleship 
and we got to here answers from different 
people and those who shared their 
experiences with discipleship. On Sun-
day, we heard great sermons from zsolt 
testver and Lukacs testver, the pastor for 
the Hungarian Baptist Church in Chi-
cago. The message that really got to me 
during these sermons was the fact that 

A nEW CrEATIOn
This is Pentecost. God effects a new 

creation. The old is gone; the new has 
come. Through a massive invasion of 
grace, a valley of dry bones gets a new 
lease of life. A dispersed and confused 
people find a new togetherness and 
speak a new language.

People drenched with fear and savaged 
by disappointment now experience the 
miracle of renewal. The dead are raised 
to life again. Order replaces chaos; 
new community displaces wayward 
individualism.

They thought the day of their 
liberation had come, but it turned into 
a nightmare. Then, at Easter, it became 
clear that they had survived the night of 
gloom and had arrived at a new dawn 
with joy. Now, with the Son ascended, 
what were they to expect?

They waited in Jerusalem. Passover 
was to be followed by Pentecost. 
Easter joy was to be consolidated into 
a lifelong blessing as, through divine 
empowerment, God opened up for 
everyone the path to new life.

The signs of the new creation are 
clear. The mighty wind of the Spirit is 
blowing; tongues of fire descend, not to 
consume each and all, but to constitute 
a new community. The gift that is given 
is for everyone. This is nothing less than 
a community transformation. This is a 
new creation. There is resurrection on 
a vast scale. The church comes to full 
fruition.

Pentecost is not merely about God 
creating new individuals. It is, instead, 
about the formation of a new community 
-- the community of the Holy Spirit. 
If the Son has been withdrawn, God 
is still present, breathing new life, 
strengthening bonds of love, giving 
abundant energy for the execution 
of an exciting mission. The gift that 
God gives is eternal life, proclaimed 
in preaching and signified in baptism. 
The illumination and empowerment 
given constitute the community for its 
mission.

Yet, do we not long to see the 
unmistakable signs of this gifted and 
vibrant community at work again -- 
fashioning friendship, making disciples, 
inspiring selfless service? Where is the 
joy, the love, the peace that the life-
giving Spirit gives? Where is the passion 
for engagement in the mission on which 
God sends this beloved community?

 This Pentecost, may the God-formed, 
Spirit-shaped community rise up aga-
in, claiming its heritage in Christ, 
discerning its unity and grasping the 
gifts it has received to fulfill its mission.

 Baptist World Alliance,  bwanet.org

MInI YOUTH COnFErEnCE In CHICAGO



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)

2016. május 9. oldal

MISSIOnArY FUnD
The purpose: supporting the 

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

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

like a pot on a hot fire. The people were 
so worn out that they longed for death." 
Columbus' son, Ferdinand recorded on 
December 13, 1502, how a waterspout 
passed between the ships; "the which 
had they not dissolved by reciting the 
Gospel according to St. John, it would 
have swamped whatever it struck...
for it draws water up to the clouds in 
a column thicker than a waterbutt, 
twisting it about like a whirlwind." 
Columbus' biographer, Samuel Eliot 
Morrison described: "It was the Admiral 
who exorcised the waterspout. From his 
Bible he read of that famous tempest off 
Capernaum, concluding, 'Fear not, it 
is I!' Then clasping the Bible in his left 
hand, with drawn sword he traced a 
cross in the sky and a circle around his 
whole fleet."

American Minute with Bill Federer

President Washington declared a na-
tional Day of Prayer, as did President 
John Adams when france threatened 
war, President Madison during the 
War of 1812, President Tyler when the 
previous president died, and President 
Taylor during a cholera epidemic. 
President Buchanan proclaimed a 
Day of Prayer to avert civil strife, as 
did President Lincoln during the Ci-
vil War, President Johnson when Lin-
coln was shot and President Woodrow 
Wilson during World War I. In 1952, 
President Truman made the National 
Day of Prayer an annual event, stating: 
"In times of national crisis when we are 
striving to strengthen the foundations 
of peace...we stand in special need 
of Divine support." President Rea-
gan made it the first Thursday in May, 
stating: "Americans in every generation 
have turned to their Maker in prayer...
We have acknowledged both our 
dependence on Almighty God and the 
help He offers us as individuals and as 
a Nation...Now, Therefore, I, Ronald 
Reagan, President of the United States 
of America, do hereby proclaim MAY 5, 
1988, as a National Day of Prayer. I call 
upon the citizens of our great Nation to 
gather together on that day in homes 
and places of worship to pray."

MAY 12, 1502, Christopher 
Columbus began his last voyage. 
Afflicted by Caribbean hurricanes, 
Columbus recorded seven months 
later: "The tempest arose and wearied 
me so that I knew not where to turn, 
my old wound opened up, and for 9 
days I was lost without hope of life; 
eyes never beheld the sea so angry and 
covered with foam. The wind not only 
prevented our progress, but offered no 
opportunity to run behind any headland 
for shelter; hence we were forced to 
keep out in this bloody ocean, seething 

THE SILEnT SErMOn
A member of a certain church, who 

previously had been attending services 
regularly, stopped going. After a few 
weeks, the minister decided to visit 
him. It was a chilly day. That evening, 
the minister found the man at home all 
alone sitting by a blazing fire. Guessing 
the reason for his minister's visit, the 
man welcomed him, and led him to a 
comfortable chair near the fireplace and 
waited.

The minister made himself at home 
but said nothing. In the grave silence, 
he contemplated the dance of the flames 
around the burning logs. After some 
minutes, he took the fire tongs, carefully 
picked up a brightly burning ember and 
placed it to one side of the hearth all 
alone. Then he sat back in his chair, still 
silent. 

The host watched all this in quiet 
contemplation. 

As the one lone ember's flame flickered 
and diminished, there was a momentary 
glow and then its fire was no more. Soon 
it was cold and dead. 

Not a word had been spoken since the 
initial greeting. The minister glanced at 
his watch and chose this time to leave. 
He slowly stood up, picked up the cold, 
dead ember and placed it back in the 
middle of the fire. Immediately it began 
to glow once more, with the light and 
warmth of the burning coals around it. 

As the minister reached the door to 
leave, his host said, with a tear running 
down his cheek, 

- Thank you so much for your fiery 
sermon. I shall be back in church next 
Sunday.

                           Author Unknown
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2016. május

kivonjuk magunkat. Az Úr Jézus meg-
ítélte azokat, akik másokra elhordozha-
tatlan terheket raknak, maguk pedig kis 
ujjukkal sem illetik azt.

Eszter hitt az ima és böjt erejében, Is-
ten segítségében, de nem volt fanatikus. 
Mindent megtett, amit ember tehet, és 
rábízta magát teljesen az Úrra:  „ … ha 
azután elveszek, hát elveszek!” Nem a 
kételkedő ember ingadozása ez. Hasonlít 
ez a hit a három ifjú hitéhez: „A mi Iste-
nünknek van hatalma kiszabadítani min-
ket az égő tüzes kemencéből, de ha nem 
tenné…”  Az igaz hit tudja azt, hogy az 
ima nem arra való, sem a böjt, hogy kény-
szerítsük Istent akaratunk szerint csele-
kedni. Betegeinkért való imádkozásban 
sokszor elfelejtjük azt mondani: „Ne úgy 
legyen, amint én akarom, hanem, amint 
Te!” Az az ember botránkozik meg az 
Úrban, aki azt hiszi, hogy erőszakosko-
dása által Istent kényszerítheti saját tervei 
végrehajtására. Szabad sokat imádkozni, 
szabad józanul böjtölni is nagy lelki cé-
lokért, vagy éppen személyes ügyünkben 
is, de tudjunk alázatosak lenni, és rábízni 
az Úrra, hogy kérésünket megadja, vagy 
nem teljesíti, bízva abban, hogy Ő jobban 
tudja, mi válik javunkra.

Eszter kész magát áldozatul adni né-
péért. Hívőségünket, szeretetünket ál-
dozatkészségünk bizonyíthatja. Isten 
szeretete is abban mutatja meg magát, 
hogy egyetlen fiát áldozta fel értünk. 
Vajon, milyen bennünk az áldozatkész-
ség? Néha talán nehéz áldozni időnkből, 
pénzünkből, szellemi, vagy anyagi java-
inkból; Eszter az életét is kockára tette 
mások megmentése érdekében.

Eszter királyné kegyelmet kapott és 
szabadulást szerzett népének. Milyen 
boldogság lehetett azt tudni, hogy imád-
sága, böjtje, áldozata nem volt hiábava-
ló. Az Úr Jézus a hegyi beszédében is 
e három kérdésre ad utasítást: „ ..mikor 
imádkozol… mikor alamizsnálkodsz… 
mikor böjtölsz…”  Eszter életében itt a 
győzelem titka. Te hol tartasz?
             Ugrai Kovács Imre (1903-1991)

JEGYZET
Család: mentsvár vagy fészek?
Hogyan tekintsünk a családra?
„Magyarország hagyományosan csa-

ládközpontú ország” - vallja egy szo-
ciológus, akit a családok helyzetével 
kapcsolatosan kérdeztek. A véleményt 
olvasva, kezdtem örülni, hogy vala-
mi jóban, mi magyarok is elől járunk. 
Aztán tovább olvasva az írást, hamar 
elillant a jókedvem. Illető szociológus 
ugyanis úgy véli, hogy a családköz-
pontúság oka részben az, hogy az em-
berek bizalma általánosságban nagyon 
alacsony a külvilág, azaz a különbö-
ző intézmények, illetve más emberek 
irányába, így az utolsó biztonságos 
„mentsvárként” tekintenek a családra. 
Ezek szerint a magyarok azért család-
centrikusak, mert bizalmatlanok. Kér-
dem én: hogyan tudnak a családtagok 
egymás irányába bizalommal viseltetni 
ott, ahol a kívül valók irányába teljes a 
bizalmatlanság? Vagy éppen ez erősíti a 
családon belüli bizalmat?

Nagyon érdekes, hogy a Bibliában 
nincs pontosan a „család” szóval fordít-
ható kifejezés. A „ház”, „háznép”, ki-
fejezés fordítható családnak. Ezért nem 
tévedünk, ha úgy tekintünk a családra, 
mint „fészekre”. A fészek az otthont, a 
biztonságot jelenti. Azt a helyet, ahol 
gondoskodnak, hogy a következő nem-
zedék felnőjön. Azt a helyet, ahonnan 
szárnyra kelnek a fiókák, és ahova ter-
mészetesen vissza-vissza lehet térni ol-
talmat, biztonságot keresni.

A Szentírásból tudjuk, hogy a család 
célja a sokasodás, hiszen Isten terve a 
föld benépesítéséről szól. Manapság, 
amikor egyre többet hallunk földgo-
lyónk túlnépesedéséről, az igazán fon-
tos kérdés mégis az, hogy istenfélő, Is-
tent imádó, Neki engedelmeskedő, Róla 
bizonyságot tevő emberek népesítik-e 
be földünket?

Legyenek családjaink istentisztele-
ti közösségek, gyülekezeteink pedig 
lelki családok! Annak idején az őske-
resztyénség is házi gyülekezetekben 
izmosodott meg. Bárcsak lennének a 
hívő családok, és a lelki családok olyan 
fészkek, ahonnan madárfiókák módjára 
kiröppennénk az evangéliummal széles 
e világra!
                          Horváth Ferenc

ESZTEr
„… és monda Eszter, visszaüzenve 

Márdokeusnak: Menj el és gyűjts egybe 
minden zsidót, ki Susánban találtatik, és 
böjtöljetek érettem  …. három napig… én 
is, és leányaim is így böjtölünk, és ekkép-
pen  megyek be a királyhoz, noha törvény 
ellenére. Ha azután elveszek, hát elve-
szek.”   (Eszter könyve 4:15-16.)

Kétségbeejtően nehéz napok szakad-
tak a fogságban lévő zsidóságra. A vég-
pusztulás réme szállta meg a lelkeket. 
Egyetlen reménysugár világított csak: 
az Isten szabadítót ad Eszter királyné-
ban. De a közbenjárás kockázatos volt,  
mert csak akkor mehetett valaki a ki-
rályhoz, ha hívta őt. Esztert nem hívta. 
Ha mégis megy, halállal végződhet a 
közbenjárás.

Eszter nem bízik magában. Pedig 
szépsége megragadta a királyt. Magas 
méltósága kiváltságot jelenthetett vol-
na. De ott volt előtte Vásti példája. Csak 
úgy vállalja a közbenjárást, ha imádkoz-
va böjtölnek érte. Nagyon sokszor az 
ember önbizalma állja útját az Úr segít-
ségének. Amíg valaki ügyességében, tu-
dásában, képességeiben, erejében bízik, 
addig ne is várja, és nem is kaphatja meg 
az Úr segítségét. Gedeonnál láthatjuk: 
az Úr vigyáz arra, hogy az Ő szabadí-
tását ne emberi győzelemnek tulajdo-
nítsák. De sok kudarcnak, bukásnak, 
szerencsétlenségnek volt az oka már a: 
Majd én megmutatom… jelszavú öntelt 
emberek erőlködése.

Eszter maga mellé állítja a népét. Ez 
a toborzás nem forradalmasító, nem 
mások ellen lázító összeesküvés, ha-
nem az imádságban és  böjtben az Is-
ten felé fordulás, a hit erőpróbájának 
munkálása. Isten csak oda küld áldást, 
ahol gyermekei egységben vannak. Az 
igaz lelki egység, közösség pedig csak 
az imádságban, komoly istenfélelemben 
valósulhat meg a hívőknél. Milyen jó 
tudni azt, hogy az imaóráinkban nagy 
lehetőségek és áldások vannak. Csak a 
nagy, közös, szent ügyet  – üdvösségün-
ket - kell szem előtt tartanunk.

Eszter nem vonja ki magát sem a nagy 
lelki összefogásból. Megtehette volna, 
hogy a három napot jó koszton, szépítő-
szerek, kendőzések  használatával tölt-
se, hogy a háromnapos böjt ne látsszon 
meg az arcán… De nem; ő is vállalja az 
imádkozást, böjtölést. 

Sokan vannak, akik csak másokban 
szeretnék látni a szent életet, a kegyes-
séget. Sőt, igényelik is, hogy imádkoz-
zanak értük. Örökösen panaszolják, 
hogy nincs buzgóság, nincs szeretet, 
nincs előrehaladás a lelki életben, de ők 
semmit sem tesznek azért. 

Soha nem kívánhatunk olyan lemon-
dást, önmegtagadást, áldozatot, amiből 

Első sor: Laczkovszki János, 
Herjeczki András, Kovács Imre és Oláh 

Lajos, a MBE akkori vezetői – a kép 
a 70-es évek elején készülhetett, egy 
lelkipásztor konferencián. Herjeczki 
András 20 évvel ezelőtt, Kovács Imre 

25 évvel ezelőtt ment el az Úrhoz. 
Szeretettel emlékezünk rájuk. (ed.)

Gyümölcsöket!
Az Úr vérét iszod, s gyümölcsöd nincs soha:
Átkozottabb leszel, mint ama fügefa.
Az üdvösség útja
Benned megszületett, meghalt, feltámadott Ő?
Örülj, ezek után a mennybemenetel jő!
  Angelus Silesius, ford: Szénási Sándor
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2016. május 11. oldal

IMÁDkOZZUnk 
EGYMÁSÉrT

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

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

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

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

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

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

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

Isten az embert ezzel szemben élőlény-
nek teremtette, és azt szeretné, hogy mi 
is aktív szerepet játsszunk ebben a zené-
lésben. Hogy ne csak Ő kezelje életünk 
„billentyűit”, hanem a mi készséges 
hozzájárulásunkkal, sőt döntésünkkel 
alakítsa életünk zenéjét.

És nem egy merev kottát tett elénk. 
Ehelyett megtanít, sőt képesít arra, hogy 
„zenéljünk”, hogy életünk „muzsikál-
jon” – mégpedig Isten és az emberek 
örömére.

A zenét továbbá nem nekünk kell ki-
találnunk. Ahogy Pál apostol mondta: 
megvannak a „jó cselekedetek, amelye-
ket Isten előre elkészített, hogy azokban 
járjunk.”

És hogy is mondja Péter apostol? – 
„Minthogy az Ő isteni ereje mindennel 
megajándékozott minket, ami az életre 
és a kegyességre való, annak megisme-
rése által, aki minket a saját dicsőségé-
vel és hatalmával elhívott, ...igen nagy 
és becses ígéretekkel ajándékozott meg; 
hogy azok által isteni természet része-
seivé legyetek... ugyanerre teljes igye-
kezetet is fordítván, a ti hitetek mellé 
ragasszatok jó cselekedetet, a jó cse-
lekedet mellé tudományt, A tudomány 
mellé pedig mértékletességet, a mér-
tékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés 
mellé kegyességet, a kegyesség mellé 
pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, 
az atyafiakhoz való hajlandóság mellé 
pedig szeretetet.”

Isten zeneiskolájába, sőt zenekarába 
mindenki bekerülhet – még a legna-
gyobb antitalentum is! Mégpedig úgy, 
hogy ha Jézus Krisztus által élő kap-
csolatba került Teremtőjével. Azokat, 
akiket Isten így elfogadott, Ő megtanít-
ja játszani – soha nem dob félre! Addig 
dolgozik rajtunk, végtelen türelemmel, 
amíg Őhozzá méltóan be tudjuk tölteni 
helyünket az Ő zenekarában. 

És amennyivel több a zene, mint a 
levegő és a hangszer kölcsönhatása, 
annyival több szeretnék lenni Istenem 
kezében. Ő segít, hogy engedelmes 
hangszer legyek az Ő kezében, és az Ő 
zenekarában! Az Ő dicsőségére!
                            Williams Anikó

is van, állapította meg a nézője lelkesen. 
Nem, felelt a festő. Sokan nem tudják, 
hogy Mona Lisa haján egy igen vékony 
háló van, ezt még nem festettem meg. 
Hát íme, tudatlanságból a festményt 
eredetinek minősítette volna a néző.

Sokan viszik értékeiket a szakértők-
höz felbecsülni, valódiságukat megál-
lapítani. Úgy mondják, hogy az igazán 
nagy értékű műveket érdemes hami-
sítani, nagy nyereség érdekében. Nem 
kevésbé hamisítják Isten Igéjét, a Bibli-

nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek!

Vajon el hisszük Jézusnak ezt a meg-
hökkentő kijelentését? Vagy a szívünk 
mélyén, titokban talán úgy gondoljuk, 
hogy valamit azért mi is tudunk tenni...? 
Legalább egy keveset?

Nemrég, egy vasárnap délelőtt egy 
szaxofon hirdetett nekem váratlan, de 
hatalmas prédikációt. Egy televíziós 
istentisztelet során játszott rajta valaki. 
Ahogy hallgattam, három összetevőre 
figyeltem fel, amelyek elengedhetetle-
nek ahhoz, hogy zene szóljon.

Az első maga a hangszer, amelyen a 
fizika törvényeinek megfelelően zenét 
lehet játszani. A szaxofon – vagy bár-
milyen fúvós hangszer – nem dísztárgy, 
hanem azért készült, hogy zene hangoz-
zon róla. Nagyon precíz és gondos alko-
tómunka eredménye, és egy bizonyos 
rendeltetésre készült. Mint ahogy Isten 
az embert is egy bizonyos célra terem-
tette. Kit így, kit úgy. Kit fagottnak, kit 
talán pikolónak, vagy éppen klarinét-
nak, de mindegyiknek megvan a helye, 
a szerepe – és a létjogosultsága!

Második, és elengedhetetlen lépés-
ként szükség van a játékosra, aki a 
hangszert fújja. Egy fúvós hangszer, 
legyen az fuvola, vagy akár egy trom-
bita vagy harsona, csak akkor szól, ha 
valakinek a lélegzete, lehelete belé fúj. 
Enélkül csak egy élettelen, haszontalan 
tárgy – még ha szép is. A hangszer azért 
készült, hogy szóljon!

Én vajon kinek engedem, hogy belém 
fújjon? Senkinek? Akkor néma marad 
az életem. Vagy megszólaltathat valaki? 
Kicsoda? Kinek a lehelete fúj belém? 
Azé, akinek a lehelete, a Lelke szent?

Harmadsorban, ahhoz, hogy a meg-
szólaltatott hangszer zenéljen, annak, 
aki fújja, játszania kell a billentyűkön.

Az ember is olyan, mint egy hangszer. 
Isten nagyon gondosan alkotta meg, 
úgy, hogy valami célt szolgáljon.

A hangszer és az ember között azon-
ban van egy óriási különbség – a hang-
szer élettelen tárgy – még akkor is, ha 
valaki belefúj, és játszik a billentyűin. 
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át, Jézus Krisztus tanítását. Pál apostol 
azt mondja, hogy saját vesztükre. Jézus 
pedig azt mondja: Én vagyok az út, az 
igazság, és az élet. Itt az igazság azt 
jelenti, hogy mérleg, az etalon. Csak Ő 
tudja, hogy mi az igazi, és mi a hamis. 
A gazdag ifjú megkérdezte, de nem fo-
gadta el!

Jób nem tud egyetérteni barátai Is-
tenről szóló bizonyságtélével, az életfel-
fogásukkal meg egyáltalán nem. Jogos 
keserűségében így fakad ki a 23-dik 

A tízparancsolat és én (9)
Ne tégy a te felebarátod ellen  ha-
mis tanúbizonyságot! 2Móz 20,16.

„Miután pedig e szavakat mondta 
vala az Úr Jóbnak, szóla a Témánból 
való Elifáznak: Haragom felgerjedt el-
lened és két barátod ellen, mert nem 
szóltatok felőlem igazán, mint az én 
szolgám, Jób." Jób 42,7

Egy festő Mona Lisa festményének 
reprodukcióján dolgozott. Ez már kész 
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fejezetben: "Óh, ha tudnám, hogy meg-
látom őt, elmennék szinte az ő székéig. 
Elébe terjeszteném ügyemet... Hadd tud-
nám meg, mely szavakkal felelne nekem... 
Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék 
ki, mint az arany." Tudjuk, hogy Isten 
igazolta Jóbot. Isten tanácsára imádko-
zott barátaiért, és Isten nem ölte meg őket 
hamis tanúzásukért a Felségesről!

"Ezt mondja az Ámen, a HŰ ÉS IGAZ 
BIZONYSÁG, az Isten teremtésének kez-
dete." Jel 3,14. Őhozzá lehet fordulni, mert 
Ő a legilletékesebb az üdvösség kérdésé-
ben. Bizonyságtételét halálával és feltá-
madásával igazolta, és ezért mondhatja: 
"Senki sem mehet az Atyához, hanem ha 
én általam." Ján 14,6. Minden más út és 
mód HAMIS. Az igaz tanúságtétel az, 
mely felszabadít a jó cselekvésére: mint a 
samáriai asszonyt, mint zákeust, és még 
sokakat. Előtte más életfilozófiával éltek, 
de Jézus, és csakis Jézus, felszabadította 
őket a szeretetre, és többé nincs botrány 
az életükben, nem hamis a bizonyságté-
telük, és ezt tetteik is bizonyítják.

A lévita a pap viselkedése, tanúság-
tétele felháborít de a samaritánus csele-
kedetében botránkozás nincsen. A hinni 
és tudni, meggyőződve lenni között elég 
nagy a távolság. Péter apostol ezt a Ján 
6,69-ben így fogalmazza meg: "És mi 
elhittük és megismertük, hogy te vagy 
a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus kije-
lenti: az én bizonyságtételem IGAZ! Mi 
tudjuk, hogy a tapasztalat tartalmazza a 
gyakorlatot, a gyakorlat pedig teszi a mes-
tert. A hithősök életében hosszú út vezet a 
megtapasztalásokon át a hitig, mely által 
ők Istennek igaz tanúi lettek minden idők 
hinni akaró emberének. Ábrahámnak 
hosszú az út Úz városából a Mória hegyé-
ig. Illés prófétának a Kármelig és vissza! 
Jób használja, de Pál apostol is gyakran, 
az "én tudom" kifejezést.

A hamis tanúzás fájdalmas és botrá-
nyos, ezt Jézus is tudta: "Jaj a világnak 
a botránkozások miatt! Mert szükséges, 
hogy botránkozások essenek; de jaj an-
nak az embernek, aki által a botránkozás 
esik." Mt 18,7.

Nehéz elfogadni a hamistanúzás bot-
rányát, szóban és tettben egyaránt, de le 
lehet győzni, és mindinkább meggyőződ-
ni az igazságról, a Krisztusban. Amikor 
Jézus beszél szenvedéseiről, melyek majd 
bekövetkeznek, "És Péter előfogván őt, 
kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, 
Uram! Nem eshetik meg ez tevéled!" Mt 
16,21-22. Az Evangélium tartalmazza a 
szenvedést, amellett, hogy örömhír. Aki 
nem érti a szenvedés jelenvalóságát, az 
meg sem tért, és nem is tudja elviselni az 
Evangéliummal járó szenvedést; mert az 
van. Pál apostol állítja "...ha ugyan vele 
együtt szenvedünk, hogy vele együtt is 
dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy 
amiket most szenvedünk, nem hasonlít-
hatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk 
megjelentetik." Róm 8,17-18. Ehhez fel 
kell nőni: "Az érettkorúaknak pedig ke-

mény eledel való, mint akiknek mivoltuk-
nál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó 
és a rossz között való különbségtételre." 
Zsid 5,14.

"Senkit semmiben meg ne botrán-
koztassunk, hogy a szolgálatunk ne 
szidalmaztassék. Hanem inkább ajánl-
juk magunkat mindenekben, mint Isten 
szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, 
szükségben, szorongatásban..." 2Kor 6,3-
4. A tiszta, a nem hamis, az arany állja 
ki a tűz hevét. A facsemetét bevágják, 
hogy beolthassák a nemes oltóanyaggal, 
a jó termés érdekében. Aki nem élte át a 
"szülés", az újonnan születés fájdalmát, 
az nem tudhatja, hogy a fa "magától" te-
rem jó vagy rossz gyümölcsöt.

A cselekedetek nem üdvözítenek, de 
TANÚSKODNAK, világítanak, beszél-
nek arról, akinek szolgálunk. Igen, szük-
séges a hamisítatlan tanúságtétel. Ez a 
küldetésünk. Ennek érdekében szegődik 
a feltámadt Jézus az emmausi tanítvá-
nyokhoz. Ők megbotránkoztak magában 
Jézusban, mert mást hittek, tanultak meg 
róla. Jézus rámutat ennek igazi okára, 
hogy lassúak, hogy restek a hívésben! 
Micsoda diagnózis! És a drága Megvál-
tó megismétli velük az egész tananyagot, 
és látható jelét is adva feltámadásának, 
megtöri velük a kenyeret. E tapasztalat 
által IGAZ TANÚKKÁ teszi őket. A 
botrány hittel legyőzhető, eltávolítható, 
mint a hegy a tengerbe. Lk 17,6

Ha egy színész (mondta Major Tamás) 
botrányosnak tartja, amire a rendező 
kéri, és nem akarja megcsinálni, akkor 
nem lesz film. A rendező, esetleg más 
színészt kér meg. A mi "rendezőnk" Jé-
zus Krisztus, és boldog, aki benne nem 
botránkozik. Mert, mondja maga Jézus, 
hogy jönnek majd HAMIS TANÍTÓK, 
akik azt mondják, hogy lehet jobban, 
könnyebben, sőt, ahogy mondta egy híres 
teológus, a múlt században, hogy egészen 
jó tiszteleteket lehet tartani Isten nélkül 
is! "Bizonyára - mondja Pál apostol -, 
ha még embereknek igyekszem tetszeni, 

Krisztus szolgája nem volnék." Gal 1,10
Ha becsapja a Sátán valamely Isten 

gyermekét, annak vissza kell vonulnia, 
és a "titkos szobában" az Úrral gyógyul-
nia. Így tett Dávid azokkal a katonái-
val, akiket csúffá tettek az ammoniták, 
hogy maradjanak ott addig, amíg kinő a 
szakálluk, és kapnak új ruhákat. 2Sám 
10,1-5. Ahogy tanúskodott egy testvér, 
hogy vissza fogadta az Úr a nyájába, de a 
szószéki szolgálatot nem adta vissza. Ez 
igaz tanúságtétel volt, és többet ért sok 
prédikációnál. Mégis sokan bátorkodnak 
prédikálni a Szentlélek felhatalmazása 
nélkül, mert megszomorítva azt elvesz-
tették, és hamis tanúi lettek Isten igazsá-
gának.

Betániában Márta botránkozik nővére 
viselkedésén, és még Jézusban is, hogy 
ezt nem veszi észre. Jézus szelídség lel-
kével elmondja, hogy amit Mária tesz, 
az a jó, sőt a legjobb. Később Márta is, 
tanulva, igaz tanúvá válik.

Ez a parancsolat is milyen fontos. Jé-
zus nem jött, hogy megrontsa, hanem 
hogy beteljesítse azt. Isten törvénye jó 
és örökérvényű. Krisztusban lehetővé 
tette annak megélését. Mikor majdnem 
"buktam" hívőségemben, akkor az fájt a 
legjobban, hogy nem lehetek majd hite-
les tanúja Jézusnak. Hála a kegyelemnek, 
hogy gyógyultam, és itt vagyok. Azért is 
hála, hogy voltak és vannak Isten Igéjé-
nek hiteles tanúi és lehettek életpéldák 
a hiteles hívő életnek. Ezek leginkább a 
"közlegények" Jézus seregében, a "gyalo-
gosok," akik az első vonalban harcolnak. 
Az ő ajkukon nem szűnik meg az ima, 
kezeik nem lankadnak a tennivalóban. 
Ha senki sem lesz, ők itt lesznek, mint 
igaz tanúi szeretett Mesterünknek.

"Mindazáltal megáll az Istennek erős 
fundamentuma, melynek pecsétje ez: Is-
meri az Úr az övéit; és: álljon el a HA-
MISSÁGTÓL minden, aki Krisztus nevét 
vallja." 2Tim 2,19
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