
papjait engedetlenség, erőszak és ha-
misság jellemzi. (2:1-4) A babiloni fog-
ság előtt néhány évvel szolgáló próféta, 
mint a fogság előtti kispróféták között 
az utolsó, hirdeti Isten igazságos bünte-
tését, de a nagy változást is, amit népe és 
az emberiség életében fog végezni. Ezért 
hangzik el a 9. versben Isten ígérete: 
„Akkor változtatom majd a népek ajkát 
tisztává, hogy mind segítségül hívják az 
Úr nevét, hogy egyakarattal szolgálják 
Őt!”  Mindannyiunknak szól ez az álta-
lános megújulás ígérete. A nagy válto-
zást Isten végzi most is, mint a múltban. 
Erre ma is igen nagy  szükségünk  van. 
Amit az Úr nékünk ígér, meghatározza 
egyéni és közösségi életünket. Figyeljük 
meg jól, és engedelmes hittel fogadjuk el 
Isten Szavát.

AZ ÚR MEGTISZTULÁST ÍGÉR
Ezzel kezdődik a nagy változás. A sok 

bűn, és a sok szenny tisztátalanná teszi 
életünket. Isten jelenlétében, a Véle való 
találkozáskor mi is arra ébredünk, mint 
a próféta Ézsaiás: „Jaj nekem! Elvesz-
tem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és 
tisztátalan ajkú nép között lakom” Ézs 
6:5  A szent Isten megtisztította őt az 
oltárról vett parázzsal, elvette bűneit. Ő 
mondja, hogy ajkunkat és a népek ajkát 
tisztává változtatom!  Az Úr a nyelvet, 
és a beszédet is  tisztává teszi. Nem csak 
választott népének ajakát, de a népekét 
is tisztává változtatja, azaz elveszi a 
tisztátalanságukat. Egyedül Isten tehe-
ti  meg. Ő ezt ígéri, és meg is cselekszi 
Jézus  Krisztus engesztelő áldozatával. 
Az Ő vére megtisztít minden bűntől! 
(1Jn 1:7) A kegyelem időre szól, Isten 
ígérte, amely itt van, megérkezett Jé-
zus Krisztus által. Szívünket is tisztává 
teszi, mert a szívnek teljességéből szól 
a száj. Az Ige és a Szentlélek által ben-
nünk lakozást vesz, és egész életünket 

megtisztítja és megszenteli. Testünk az 
Ő szent temploma lesz.  Minden képze-
letet meghaladó nagy változást végez.  
Kegyelmes Istenünk tudja, milyen nagy 
szükségünk van a tiszta ajkakra. Köz-
li velünk, hogy Ő ezt akarja és meg is 
cselekszi, ha kérjük és készek vagyunk 
Néki engedelmeskedni. Ajkunk és be-
szédünk nem lesz ártalmas, fertőző és 
romboló, hanem sóval fűszerezett, építő, 
embertársaink javát és Isten dicsőségét  
fogja szolgálni. Mesterünket tükrözze 
beszédünk, mindig az igazat szólja aj-
kunk! Tiszta ajkú emberekre van szűk-
ség. Legyünk ilyenek! 

AZ ÚR IMÁDKOZÁSRA  
IS MEGTANÍT

A második nagy ígéret így szól: „hogy 
mind segítségül hívják az Úr nevét”. Bű-
nös voltunk beismerése és megbánása 
után az Úr megszabadító segítségének 
igénybevétele következik. A veszély-
ben levő segítségért kiált. Az imádság 
Istennel való beszélgetés. Vannak so-
kan, akik soha nem imádkoznak. Van-
nak olyanok, akik gépiesen, szív, hit és 
értelem nélkül teszik, nagy ritkán. Az 
imádkozás személyes, és hit általi élő 
kapcsolat Istennel.     

A TARTALOMBÓL
English section - page 8.
Keresztyén vagy? Beszélj Jézusról!
A 109. Közgyűlés programlapja 
Gyülekezeti beszámoló: Cleveland, 
    Detroit, Torontó
MABAVISZ tanácsülés Földváron
Afrika vasárnap Kispesten
Kisgyermekeink a gyülekezetben

folytatás a 3. oldalon

A Biblia tele van Isten ígéreteivel. 
Azokban az Ő jósága, megmentő ke-
gyelme  és szeretete ragyog az egész 
emberiség felé. Választott népének már 
a kezdettől fogva igen gazdag tapasztala-
ta van  ezen a téren, azért is hívatott arra, 
hogy hirdesse, ismertesse ezt minden 
néppel. Szomorú tény, hogy sokszor nem 
vagyunk magasztos hivatásunk magas-
latán. Az igében Sofóniás próféta által 
szól az Úr dicsőséges ígérete, aki Jósiás 
király (639-608) idejében prófétált. Isten 
népének fejedelmeit, bíráit, prófétáit, és 

AZ  ÚR  ÁLDOTT  ÍGÉRETE   SOfóNIÁS 3:9

A TékOzLÓ fiÚ ApjA

A tárt kapuban ott állt az apa.
Szeme a távoli utat leste,
elveszett fiát várta, kereste.

Az ajtó rég szélesre tárva várt.
Az apa szilárd türelemmel állt,
míg megérkezik a várva várt.

Szíve szelíd szeretettől áradt,
s noha gyakran csüggesztette bánat,
a várakozásban el nem fáradt.

És mikor feltűnt a rongyos vándor
Szíve repesett a boldogságtól.
Száz közül is megismerte volna!

Már tárult is ölelésre karja…
Szívében nem volt kárhoztatás.
csak égő szeretet, megbocsátás.

Megbocsátás – a jó apák erénye!
Akárhová veti az élet a fiát,
az apa vár, és mindig megbocsát.

Hálával áldjuk az égi Atyát,
hogy adott nekünk hívő édesapát,
aki szeret és mindig megbocsát!
                                Oláh Lajosné

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

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)

Június. Gyermekeink már alig várták. 
Vakáció. Azt vettem észre, hogy fia-
taljaink között sokan vannak olyanok, 
akik ezekben a hetekben kapják meg a 
diplomájukat, graduálnak. Számukra 
talán még fontosabb ez a nyár, hiszen 
legtöbben egy újabb nagy lépés előtt 
állnak: ősszel megkezdődik az egyetem, 
vagy egy másik iskola, talán távolabb a 
családtól, gyülekezettől is. 

Gratulálunk az éppen itt tartó fiatal-
jainknak, jó nyaralást és azután új erőt 
az új kezdéshez! Imádkozni fogunk 
értük gyülekezeteinkben, és természe-
tesen a családi körben is! Ne menjetek 
messzire - mondanám nekik, s gyertek 
haza, amikor csak lehet, hiszen várunk 
benneteket! De addig is, a nyáron, men-
jetek el az ifjúsági alkalmakra – például 
a Ráma táborba, ahol a közgyűlés utáni 
gyermek és ifjúsági táborozáson egy-
mással is, megváltó Urunkkal is meg-
erősíthetitek kapcsolatotokat.

Szeretettel várjuk a 109-dik közgyűlé-
sünkre Észak-Amerika magyar baptista 
testvériségét, sőt, kedves olvasóinkat is. 

Lapunk 7. oldalán közöljük a találkozó 
részletes programját. Ugyanott található 
a tábor címe és telefonszáma is.

A táborozással kapcsolatos kiadások-
ról tájékoztat ez az összefoglaló, ahol a 
feltüntetett összegek kanadai dollárban 
értendők. 

Reggeli: 10; Ebéd: 12; Vacsora: 11
Szállás felnőtteknek: 30 / éjszaka
Sátor/lakókocsi: 12 / éjszaka / sátor
Lelkipásztor házaspárok: 180 / házas-

pár / hétvége
A konferencia alatt a gyermekeknek 

4 éves korig ingyen van a szállás és az 
étkezés, 5-18 év között pedig fél árat 
számolunk.

Gyermektábor: 250
Szülő a gyermektábor alatt, ha nem 

vállal szolgálatot: $250
Szövetségi gyülekezeteink címjegy-

zékében (májusi számunk 9. oldalán) a 
torontói gyülekezet címe helytelenül je-
lent meg. A helyes cím: 

TORONTO, CANADA
7379 Islington Ave.
Woodbridge, Ont, L4L 1W2
Lelkipásztor: Püsök Dániel
telefonszám: (647)678-4248

Mit ajánlhat a szerkesztő megtisztelő 
figyelmükbe? Gyülekezeti beszámoló-
kon túl ezúttal három magyarországi 
eseményről is olvashatunk: elnök test-
vérünk beszámolója a MABAVISz évi 
tanácsüléséről; Afrika vasárnap Kispes-
ten - Füredi Kamilla testvérnőről is; vá-
lasztó közgyűlés Budapesten. Nagyajtai 
Eszter testvérnő sorozatzáró írása, a 10. 
parancsolatról. Jó olvasást kívánok! (ed)

Segítsünk torontói testvéreinknek – anyagiakkal 
és munkával is!  Imádkozzunk az építkezés  
mielőbbi sikeres befejezéséért!

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

Gyermek és ifjúsági táborozás
a közgyűlést követő héten

* * *
Házasok konferenciája

szeptember 2-4.
előadó: Novák József lp.
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2016. június 3. oldal

AZ ÚR ÁLDOTT ÍGÉRETE
folytatás az 1. oldalról

fIAMNAK 
Hála Isten! Este van megin’,
Mával is fogyott a földi kín. 
Bent magányos, árva gyertya ég; 
Kívül leskelődik a sötét. 
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren? 
Vetve ágyad puha-melegen; 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Látod, én szegény költő vagyok: 
Örökül hát nem sokat hagyok, 
Legföljebb mocsoktalan nevet: 
A tömegnél hitvány érdemet. 
Ártatlan szíved tavaszkertjében 
A vallást ezért öntözgetem, 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Mert szegénynek drága kincs a hit, 
Tűrni és remélni megtanít: 
S néki, míg a sír rá nem lehel, 
Mindig tűrni és remélni kell!
Ó, ha bennem is, mint egykor, épen 
Élne a hit vigaszul nekem!…
Kis kacsóid összetéve szépen 
Imádkozzál, édes gyermekem!

Majd ha játszótársaid közül 
Munka hí el - úgy lehet, korán – 
S idegennek szolgálsz eszközül, 
Ki talán szeret... de mostohán: 
Balzsamul a hit malasztja legyen 
Az elejtett néma könnyeken. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem!

Majd ha látod, érzed a nyomort, 
Melyet a becsület válla hord, 
Megtiporva az erényt, az észt, 
Míg a vétek irigységre készt 
A butának sorsa földi éden 
Álljon a vallás a mérlegen. 
Kis kacsóid összetéve szépen 
Imádkozzál, édes gyermekem!

És ha felnővén, tapasztalod, 
Hogy apáid földje nem honod, 
S a bölcsőd koporsód közti űr,
Századoknak szolgált mesgyeül: 
Lelj vigasztalást a szent igében: 
„Bujdosunk a földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Óh, remélj, remélj egy jobb hazát, 
S benne az erény diadalát. 
Mert különben sorsod és e föld,
Isten ellen zúgolódni költ. - 
Járj örömmel álmaid egében, 
Útravalód e csókom legyen: 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem 
                  Arany jános  

Elhisszük, hogy Ő tud, és kész is 
nékünk segíteni. Saul megtérése után, 
amikor az Úr látomásban  őhozzá küldi 
szolgáját, Ananiást, aki félve mentege-
tőzik, ezzel biztatja: „Kelj fel és menj...
mert íme imádkozik!” (ApCsel 9:11)  Az 
imádkozás nagy változást munkál éle-
tünkben. Jóel 2:32 és ApCsel 2:21–ben is 
ezt ígéri az Isten: „Mindaz, aki az Úr ne-
vét segítségül hívja megtartatik!” Imára  
buzdítás, és ima meghallgatás van ígér-
ve. Mennyei Atyánk biztat minden em-
bert az imára.  Az Úr nevének segítségül 
hívása által megtartatást van. Isten meg-
váltott népe, szent bizonyossággal és 
megtapasztalással hirdetjük a szent igét, 
mely így szól: „Nincsen senki másban 
üdvösség, mert nem is adatott emberek 
között az ég alatt más név, mely által 
kellene nékünk megtartatnunk!” (Ap-
Csel 4:12) Az Úr Jézus Krisztus nevében 
megtartás van! Ő az egyedüli Megtartó. 
Karácsonykor így hirdették az angya-
lok: „Mert született néktek ma a Meg-
tartó, ki az Úr Krisztus...” (Lk 2:11) Ez 
nagy öröm minden népnek. Az ige azt is 
hangsúlyozza, hogy „mind” segítségül 
hívják az Urat. Általános kegyelem van 
itt felkínálva. Senki sincs kizárva, mert 
mindenki segítségül hívhatja Őt! Isten 
Szava az egyetlen biztos alap mindenki-
nek, aki meg akar menekülni a kárhoza-
tos veszedelemből.  Arra építsd hited, és 
soha nem fogsz csalódni. Az Úr nevének 
segítségül hívásával, imaélet veszi kez-
detét, az ég és föld megtudja, hogy meg-
tisztult életű, imádkozó ember vagy. 
Szent bizonyossággal tudod és hirde-

ted, hogy az Úr megtart, mert igéjében 
ezt megígérte. Élő hittel imádkozva a 
Szentlélek által, Isten szeretteink életé-
ben is csodákat művel. Isten csodálatos 
munkája, hogy segítségül hívhatjuk az 
Úr nevét, és megtartatunk a legnagyobb 
veszélyben is. Az Urat segítségül hívók 
számára biztos a segítség. Imádjuk hát 
az Urat, és hálásan kövessük Őt, hódo-
lattal és  hűségesen.

AZ ÚRNAK VALó SZOLGÁLAT
Ez is az ígérettel jár. Isten népét jellem-

zi, hogy megtisztultan, imádkozva Urá-
nak szolgál. A szent szolgálatot önként, 
szeretetből végezzük. Őt szolgáljuk, aki  
bűneink bocsánatát váltsághalálával 
megszerezte, megtisztította szívünket 
és ajkunkat. Megtanít imádkozni, szent 
nevét segítségül hívni. Megtart a pró-
bákban, és az ellenség támadásai ellen 
megvéd. Az ének íróval mi is valljuk: 
„Szívem nem ismer kényszert, Önként 
szolgálom Őt!” A csodálatos ígéret azt 
is mondja nékünk,  hogy egy akarattal 
fogjuk Őt szolgálni.  Minden értelmet 
felülmúló kegyelem egységesen szol-
gálni az Urat. Oda áldást és életet küld, 
örökké. (zsolt 133:3)   Boldogan elismer-
jük és megvalljuk, hogy Ő a mi életünk 
Ura, mi pedig az Ő szolgái vagyunk. 
A jutalmat, és a fizetést is Tőle kapjuk, 
akit szolgálunk. Elmondjuk mindenki-
nek, milyen jó és kegyelmes a mi szere-
tő Urunk. Engesztelő áldozata és szent 
vére által naponként megtisztít, elveszi 
bűneinket. Azt is hirdetjük, hogy fel-
kínálja minden népnek a megtisztítást, 
hogy tiszta ajakkal segítségül hívhatják 
az Úr szent nevét és megtartatnak. Így 
boldogan szolgálhatjuk Őt mindannyi-
an, hűségesen és egy akarattal.

Kegyelmes Istenünk beteljesíti áldott 
ígéreteit. Teljesen megbízhatunk benne. 
Gyökeres változást munkál napjainkban 
is az egyének és népek  életében, ígére-
te szerint. A megváltott nép, és a népek 
mind boldog megtapasztalói lehetünk 
szent Szavának. Kérjük hittel, és napon-
ként jöjjünk hozzá, hogy tisztítsa meg 
szívünket, ajkunkat, és valóság lesz 
életünkben bűntől megtisztító munká-
ja. Hívjuk segítségül az Úrnak nevét, és 
megtartatunk. Szolgáljuk egy akarattal 
Megváltó Urunkat, mindvégig kitartó 
hűséggel és szeretettel, hogy még sokan 
megtisztuljanak és megtartassanak. 

Kedves testvéreim! Mindannyiunk-
nak nagy szükségünk van Istennek ezen 
hármas ígéretére. Alázattal kérjük az 
Urat, áldott ígéreteit  váltsa valóra éle-
tünkben, hogy legyünk szent neve di-
csőségére.

                           kulcsár Sándor    

HÍVŐ CSALÁD  

Gyermek hite legyen
szülök magvetése.

Ez az élő Isten 
örök rendelése.

Amit otthon lát, hall
az emberpalánta,
úgy kíséri útját,

mint lobogó fáklya.

Szeretni az Istent
s felebarátunkat,

ez az aranyszabály
életének célt ad.

Ahol nem törődnek 
Isten szavaival,

a család, mint oldott
kéve, széthull hamar.

                              Gerő 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)

4. oldal 2016. június

részei is beleremegtek a szeráfok hangos 
kiáltásába. Mennyivel inkább ez fog tör-
ténni minden emberrel, mert mindany-
nyian csak szűkölködünk az ő dicsősége 
nélkül.
                     Vass Gergely, Kelowna

Ahogy én osztályoztam a prédikáto-
rokat régen, még gyermekkoromban, 
voltak köztük unalmasak és mesélők, 
sírósak és kiabálók, szigorúak és kedve-
sek.  Kedveltem azokat, akik „beleme-
legedtek” – úgy kezdték, hogy vártam a 
folytatást, és nem csalódtam. Mészáros 
Kálmán bácsi ilyen volt. Őt hallani avval 
is járt persze, hogy be kellett mennünk a 
városba, Pécsre, ami önmagában nagy 
élmény volt. Lassan kezdte, valahogy el-
érhető volt a gyerek számára is az, amit 
mondott, azután rálépett a gázra, és ha 
le is maradtam, élveztem a beszéd sod-
rását. Valamelyik kezéről hiányzott egy 
ujj is, ami nélkül tartva a könyvet, a cso-
dálatomat rendre kivívta.

Szerettem volna én is olyan lelkipász-
tor lenni, akitől nem tartanak a gyere-
kek. Amikor Szabó Sámuel nem félt 
végre a bajuszomtól, azt én sikerként 
könyveltem el, és valahányszor csak ta-
lálkozunk, emlékeztetjük is egymást a 
kapcsolatunkban beállt nagy fordulatra. 

Ilyen előzményei voltak a vasárnap-
nak, amiről most írni fogok. Féléves sem 
volt még Istvánka, most is alig több, szó-
val nemrég történt. Ő még nem tart ott, 
hogy válogathatna a prédikátorok kö-
zött; nagy odaadással, édesen aludt hát 
valamelyik szülője karján. Tudtam, ott 
van velük, de eszembe sem jutott, hogy 
neki prédikáljak. Így, utólag, nem em-
lékszem már, hogy miért, de egy nagyot 
kiáltottam…

Remélem, nem oktalanul. Mert, ugye-
bár, indokolt lehet a hangerő és a beszéd 
tempójának a változtatása az üzenet 
szolgálatában. Meg aztán, suttogásra 
is felébredhetnének a szendergők, de a 
prédikátor is ember, és ha haragszik, ő 
is inkább hangos. Mondom, magam sem 
tudom, hogy miért, de egy nagyot kur-
jantottam. Retteneteset. 

A békésen pihegő Istvánka felriadt 
erre. Felrázta a hangerő. Gondolom, 
ilyent még nem hallott. Olyan hangosan, 
akkorát visított, hogy arra már minden-
ki felkapta a fejét. Azok is, akiket az 
én igyekezetem csöppet sem zavart. A 
szülei? Felpattantak, és rohantak ki vele, 
menekítették a „bömbölődébe” (ezt va-
lójában bömböldének hívjuk; egy helyi-
ség, ahova a férfiak csak egy éves koru-
kig mehetnek be, akkor is az anyjukkal).  
Mindenki megdöbbent – mondom: azok 
is, akiket az én kajabálásom az álmuk-
ban meg nem zavarna. Úgy emlékszem, 
megálltam.  Az szent, hogy égtem, mint 
a rongy. Gyülekezetnyi rosszalló tekin-
tetet éreztem rám szegeződni. Kellemet-
lenebb helyzetben ritkán voltam.

A féléves Istvánka ugyanis rám szólt, 
vissza-prédikált a sikolyával. Amilyen 
volt az ‘adjon Isten…”. Rám szólt. Hall-
gatóim előtt hallgattatott el. Azt mondta, 
hogy angyalok hangjához van szokva, 
és mióta megszületett is angyali kedves-
séggel szólítgatják. Ilyen elbődülést még 
az életében nem hallott.  A hang, amit én 
adtam ki idegen, ijesztő volt neki. Lehet, 
hogy nem teljesen oktalan, de haszonta-
lan, sőt ártó. Rossz hang.

Remélem, egyszer elmondhatom majd 
neki, hogy mire tanított. Megköszön-
hetem, hogy egy sikolyával elért ott és 
akkor, amikor már azt gondoltam, hogy 
a hangerő az utolsó dolog, amire figyel-
nem kell az Úr szolgálatában állva.

És ha már itt tartunk, nem csak a 
prédikátor ad ki hangokat. Hallható a 
gyülekezet, az Egyház is. A világban is 
vannak „kicsinyek,” nem feltétlenül an-
gyalok hangjához szokottak. Nem kísér-
tésünk olykor túlharsogni még a rossz 
hangokat is? És még csodálkozunk, 
hogy megijednek tőlünk? Valóban ilyen 
fontos a hangerő?

                           Novák józsef

Dicsősége betölti az egész földet 
Ézs 6,1-3

Bármilyen hosszan uralkodott Uzijjá 
király (52 évig), végül csak meghalt. Ő 
többek között arról nevezetes, hogy ön-
jelöltként erőszakkal hatolt be a temp-
lomba, és vakmerő módon fogott bele 
Isten papi szolgálatába. Meg is kapta 
fenyítését lepra formájában. Uzijjá ha-
lálának évében, a gonoszság előnyomu-
lása miatt gondterhelt Ézsaiás egy más 
királyt pillantott meg látomásában. Az 
örökkévaló Királyt. Az Urat magas-
ra emelt trónon ülve látta. A templom 
nem volt elég tágas befogadására. Csu-
pán palástjának szegélye is betöltötte 
a szent hely csarnokát. Mégis hajlandó 
beköltözni egy porszemnyi bűnös ember 
megtisztított szívébe. Mi több, a bebo-
csátásra türelmesen vár!

Az elhívását Istentől nyerő próféta 
akkor csak a szeráfok dicsőítő kiáltását 
hallotta. Az elismerés nem az Úr jóságát 
élvező emberektől származott. Ő nem 
szorul a mi magasztalásunkra. Nekünk 
van szükségünk önmagunk helyes meg-
ismerésére, a bűnünktől való megtisztu-
lásra, a nálunk nagyobb életcél átvételé-
re, a folytonos erősítésre és vezetésre. A 
mennyei lények a Seregek Urának teljes 
szentségét hangsúlyozták. Ő sohasem 
vallott kudarcot! Ugyanakkor kijelentet-
ték, hogy dicsőségéről, képességeiről re-
gél az egész föld. Nemcsak a tiszteletére 
emelt hajlék! Még a templom élettelen 

1966. május 12-én fogadott örök hűsé-
get egymásnak két boldog fiatal: Boda 
jolán és Csompó András. Házasságkö-
tésük Zilahon volt, az ünneplő gyüleke-
zet és két lelkipásztor, Mike Béla és Fűr 
Imre testvérek jelenlétében, valamint 
igei és más szolgálatok közepette. Az 
alap ige 1Mózes 2:24 volt.

Már házasságuk első éveiben boldog-
ságuk megvolt próbálva első gyerekük 
elvesztése és súlyos betegség beálltával. 
Azonban hitük és reménységük nem 
szenvedett hajótörést, sőt ellenkezőleg 
történt. Későbbi bizonyságtételük alap-
ján tudjuk, hogy közelebb kerültek az 
Úrhoz a megpróbáltatásokban és a cso-
dával határos gyógyulás után.

Boldogságuk új szárba szökkent, 
amikor lányuk Melinda, és később fiuk 
Micheal megszületett, valamint később 
az öt unoka.

2016. május 12-én emlékeztek meg 
házasságkötésük 50-edik évfordulóján 
az elmúlt évtizedek örömeiről, bánata-
iról, az Úr hűségéről, és az egymásnak 
fogadott és betartott hűségükről.

A clevelandi gyülekezetben szintén a 
májusi hónap folyamán került sor a meg-
emlékezésre. Ekkor Kulcsár Sándor lel-
kipásztor testvér és felesége Annamária 
köszöntötték őket a gyülekezet nevében, 
és lányuk, Melinda, az egész család ne-
vében. Az alapige 5Mózes 8:2a volt.

Mindketten hittel vallották, hogy 
"mindeddig megsegített minket az Úr."

A gyülekezeti alkalmat családi, ünne-
pi ebéd követte.

                      Vejük, Lakatos Csaba

CLEVELAND
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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. június 5. oldal

„Hálát adok az én Istenemnek, vala-
hányszor megemlékezem rólatok” Fil 
1,3

Pál apostol követendő példa a testvé-
rek közti kapcsolattartás területén. Bár 
nem álltak rendelkezésére napjaink vil-
lámgyors távközlési lehetőségei, mégis 
ismerte a testvérei helyzetét, imádkozott 
értük, és tartalmas levelek által taní-
totta őket, illetve ismertette velük saját 
helyzetét. Az ő példáját követve, mi is 
szeretnénk ismertetni észak-amerikai 
magyar baptista testvéreinkkel gyüleke-
zetünk néhány kiemelkedő eseményét.

Az egyik legnagyobb és legtöbbünket 
érintő eseménnyel kezdjük. Ahogy is-
mert a testvérek előtt, 4 évvel ezelőtt el-
adtuk korábbi imaházunkat és új imaház 
építésébe fogtunk. Az eladás után még 
két éven át régi imaházunkban tartottuk 
istentiszteleteinket, majd 2014 szeptem-
berében búcsút vettünk attól a helytől, 
mely 36 éven át lelki otthonunk volt. 

Mivel az új imaházunk nem lett kész 
erre az időpontra, átmeneti lehetőség-
ként a Torontói Egyesült Magyar Egy-
ház templomába költöztünk (73 Mackay 
Ave). Bár nem volt könnyű sajátunk után 
máséban lakni, tudva azt, hogy Isten a 
szívünkben és nem egy épületben lako-
zik, sok áldást tapasztalhattuk ezen a 
helyen az ott töltött 20 hónap alatt. 

’Száműzetésünk’ 2016. május 2-án ért 
véget, amikor beköltöztünk új imahá-
zunk ideiglenesen elkészített mellékter-
mébe. Rendkívüli öröm ez számunkra. 
Annak ellenére, hogy körülményeink 
nem a legtökéletesebbek, kimondhatat-
lan áldásként vesszük, hogy mindezidá-
ig Isten megsegített bennünket, és egy 
hosszú időszak után ismét sajátunkban 
lehetünk. 

Az év végi ünnepsorozat után szá-
munkra mindig sokat jelent az imahét. 
Főleg otthon, de egy-egy este a pün-
kösdi és a református gyülekezetben 
is örömmel szólt az ének, hangzottak 
a szolgálatok és a bátorító evangélium: 
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit 
hirdessük!”

Február derekán a Házas Hét prog-
ramjaihoz/igéihez kapcsolódtunk. A hét 
befejezéseként vasárnap délben közös 
ebédet rendeztünk - a férfiak-készítette 

meglepetés-ebédet a fiatalok szolgálták 
fel. Jó volt Fűr tv. ötlete az éneklésre - 
minden házaspár talált, vagy írt magá-
nak egy éneket, amit elő is adtak, min-
denki örömére. Délután megnéztünk 
egy DVD-t: War Room, ami az ima-
kamra és az imádság fontosságát, szük-
ségességét adta elénk egyszerű, érthető 
módon.  

Gyülekezetünk legidősebb tagját, Ja-
kab Bálint diakónus testvért és felesé-
gét Magdát március 6-án köszöntöttük 
házasságkötésük 67-dik évfordulója al-
kalmából. Itt is Urunk áldását, megtartó 
kegyelmét kívánjuk nekik!

A húsvéti ünnepkör különlegessége 
volt ezúttal, hogy egy „Széder vacso-
rát” rendeztünk a virágvasárnapi kö-
zös ebéd után. Mikó Ildikó szervezte a 
vacsorát a gyermekek és a lelkipásztor 
aktív közreműködésével. Jó volt átte-
kinteni a páska-vacsora és az úrvacsora 
közötti kapcsolatot.  

Május elsején Fűr Bélát és Anikót 
köszöntöttük házasságuk 25 éves jubi-
leuma alkalmából. Ugyanabban az ima-
házban, ugyanott, a zongora előtt álltak, 
mint 25 évvel ezelőtt; akkor és most is 
Herjeczki Géza lp. kért áldást rájuk, és 

adott hálát értük. Az éppen hazalátoga-
tó Herjeczki Ádám, az akkori orgonista 
szolgált most a zongoránál. Fűr testvér-
ék közös ebéden látták vendégül a gyü-
lekezetet a tisztelet után.   

Gyülekezetünk egyébként imádkozva 
várja meghívott lelkipásztora, Huli Sán-
dor testvér és felesége megérkezését. 
Reméljük, hogy a szolgálata megkez-
déséhez szükséges hivatalos ügyek ha-
marosan elintéződnek. Megérkezéséig 
lelkipásztorunk Herjeczki Géza válto-
zatlanul végzi szolgálatát.    Máté

DETROIT TORONTó
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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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Dániel lelkipásztor testvér a 92. zsoltár 
13-15 terjedő verseivel köszöntötte őket. 
Kívánunk még sok áldott házas-évet 
testvéreink számára!

Örömmel számolunk be arról is, 
hogy április 17-én köszönthettük Kis 
Endrét és Stefániát, illetve gyermeke-
iket, Rudolfot és Pétert, akik nemrég 
kapták meg végleges letelepedésüket 
Kanadában. Gyülekezetünk “Welcome 
Showert” szervezett számukra, aminek 
keretében a finom falatok elfogyasztása 
után, az ugyancsak zilahról származott 
Kulcsár Ibolya köszöntötte a Kis csalá-
dot. Kívánjuk Isten gazdag áldását test-
véreink számára a kanadai beilleszke-
dés komplex folyamatában. 

Május 20-23 között, hosszú hétvé-
ge lévén, a táborban voltunk. Tavaszi 

nagytakarításra, fűvágásra is sor került, 
azonban igyekeztünk pihenni is egy 
keveset. Vasárnap rendkívüli istentisz-
teletünk volt, ugyanis Bákai János és 
Brandi testvéreink elhozták harmadik 
gyermeküket, Bákai Ariana Erin-t, be-

mutatni az Úrnak. Ez alkalomból Püsök 
Dániel lelkipásztor testvér hirdette Is-
ten üzenetét az Efézus 5,33-6,4 alap-
ján, rámutatva az apák, anyák, illetve 
a gyermekek családon belüli szerepére. 
Az igehirdetés után a dédmama, a nagy-
szülők, a szülök, illetve a lelkipásztor 
kérte Isten áldását az újszülött életére. 
Végül az énekkar, valamint a gyerme-
kek köszöntötték énekkel, Püsök Adina 
testvérnő pedig bátorító gondolatokkal 
a Bákai családot. Kívánjuk Isten gazdag 
áldását életükre és gyermeknevelésük-
re. 

Miután néhány esemény által visz-
szatekintettünk, szeretnénk röviden az 
előttünk álló tervekről is beszámolni a 
testvéreknek. 

Első számú feladatunknak tartjuk a 
lelki munka mellett, hogy imaházunkat 
befejezzük. Lassan három éve folyik az 
építkezés, és szombatról-szombatra, de 
gyakran a hét más napjain is ott szok-
tunk dolgozni. Ezt szeretnénk folytatni 
mindaddig, amíg kész nem lesz az ima-
házunk. Pontosan nem tudjuk mikor 
következik ez be, de teljes erőfeszítéssel 
dolgunk, hogy minél előbb sor kerüljön 
erre. Úgy lelki, mint fizikális, illetve 
anyagi támogatást is örömmel veszünk 
mindazoktól, akik erre indíttatást érez-
nek Istentől. Továbbá nagy hévvel ké-
szülünk a szövetségünk 109. közgyűlé-
sére, majd az ezt követő gyermek/tini/ifi 
táborra. Ugyanakkor, ebben az évben 
is, ha Isten megengedi,  lesz házasok 
konferenciája szeptember első hétvégé-
jén a Ráma táborban. Az előadó Novák 
József lelkipásztor lesz. Várunk szere-
tettel mindenkit ezekre az alkalmakra.

záradékul megköszönjük a lehetősé-
get, hogy megoszthattuk gyülekezeti 
életünk eseményeit a testvérekkel, és 
kérünk mindenkit, imádkozzanak ér-
tünk, hogy hűségesen betölthessük kül-
detésünket itt Torontóban!
                                püsök Dániel

Ráadásként, erre a fontos eseményre 
egy ifjúsági konferencia keretében ke-
rülhetett sor, ami május 27-29 között 
volt. A témánk az “Önzetlen élet” volt, 
ami nagyon aktuálisnak és fontosnak 
bizonyult. Meleg szertettel (egész hét-
végén közel 40 fok meleg volt) fogadtuk 
a 40 vendéget, akik szövetségünk gyü-
lekezeteiből jöttek. Péntek este Püsök 
Dániel lelkipásztor, szombat este Csőke 
János lelkipásztor, vasárnap délelőtt pe-

dig Dr. Kulcsár Zsolt és ifj. Bákai István 
hirdették Isten üzenetét az egybegyűlt 
fiatalok felé. Az igehirdetések mellett a 
vendég fiatalok bizonyságtevései és sok 
más szolgálata díszítette összejövetele-
inket. A szombat délelőttöt és kora dél-
utánt városnézéssel és szabadidő prog-
rammal töltöttük, de vasárnap délután 
még arra is maradt idő, hogy a Ráma 
táborba kimenjünk fürödni, focizni, il-
letve röplabdázni. Bár körülményeink 
elég primitívek voltak, sikerült remekül 
megoldani az étkezést is, amiben a gyü-
lekezetünk testvérisége mellet a Balla 
család oroszlánrészt vállalt, éttermük 
által. 

Új imaházunkban tartott első össze-
jövetelünkhöz kötődik egy másik fontos 
esemény. Ezen a vasárnapon adhattunk 
hálát a Jurás házaspárral együtt 50 éves 
házasságukért. Jurás testvérék szom-
baton ünnepelték aranymenyegzőjüket 
családjuk és barátaik körében, aminek 
keretében Veres Imre lelkipásztor test-
vér szolgált Isten üzenetével, de jó volt 
a fiatalok körében is köszönteni Pali bá-
csit és Anna nénit. Ez alkalomból Püsök 
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Péntek – júLius 1.
Bizottsági ülések
3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság
4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
   6.00  vacsora / regisztrálás

7.00 istentiszteLet - a Nőszövetség estje
A szolgálatokat  Lukács Erzsike, a Nőszövetség  
             elnöke vezeti
A 109. Közgyűlés és az 56. Tábori Konferencia  
            megnyitása - dr. Gergely István elnök

Igei szolgálat: Kegyelem, békesség... és rendeznivalók... 
            Fil 1:1-2; 4:1-3.  - Lukács János 

   9.00 Tábortűz, éneklés

szomBat – júLius 2.
8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  A közgyűlés énekel
   9.00 Áhítat: Szívén hordja Krisztusban nyert  
           testvéreit... Fil 1:3-11 - Bákai István (Torontó)
   9.30  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
   9.40  Elnöki jelentés – Gergely István
  10.00 Titkári jelentés – Püsök Dániel
  10.20 A közgyűlés énekel
  10.30 Misszó és Jótékonysági Bizottság jelentése
            - Herjeczki Géza 
  10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
  11.10 Költségvetés a 2016/17. évre
  11.25 A közgyűlés énekel
  11.35 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör  
           jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla 
  11.55 Határozatok ismertetése
  12.00 záró áhítat:  Megemlékezés az elhunytakról 
           Számára a meghalás is nyereség - Fil 1:21-24  
           - Kulcsár Sándor  

szomBat DéLutÁn

1.00 - 2.00 EBÉD
3.00 Lelkipásztor Szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
4.00 Női Konferencia - elnök: Lukács Erzsike
        Férfi Konferencia - elnök: Szabó István

   6.00 vacsora

7.00 istentiszteLet

Az ifjúsági szolgálatokat Juhász Robert - Ifjúsági  
         Szövetségi alelnök vezeti
message: Christ Centered Life - Attila Kulcsár
igehirdetés: Jézus Krisztus hasznát keresi. Fil 2:19-30 
        - Püsök Dániel 
Tábortűz, közös éneklés

VasÁRnaP – júLius 3.
8.00 Reggeli
10.00  imaóra: Szavai és cselekedetei által az Evangéli 
     umot terjeszti 1:12-18, 1:27-30  Veres Imre lp.

11.00  istentiszteLet

igehirdetés: Számára Krisztus a legnagyobb nyereség 
      Fil 3:1-14 - Herjeczki Géza

úrvacsora - Krisztus példájának követője - Fil 2:5-11    
    - Gergely István és Püsök Dániel

Bemerítés a Couchiching tóban - Püsök Dániel lp.

1.00  EBÉD

6.30 VACSORA

7.30  ISTENTISZTELET - a Férfiszövetség estje         
Gyülekezeti ének-zene est - A szolgálatokat  Szabó 
      István, a Férfiszövetség elnöke vezeti

igehirdetés: Jézus Krisztusban mindenre van ereje  
     - Fil 4:4-13 - dr. Gergely István 

észak-ameRikai maGYaR BaPtista szÖVetséG
109. KÖZGYŰLÉS  -- 2016. július 1 - 3.

A közgyűlés helye: Ráma Tábor, Rama, Ontario, Kanada – Tel: (705)326-6965
A szövetség tisztségviselői: dr. Gergely István elnök, dr. Herjeczki Géza alelnök, Püsök Dániel titkár,  

Balla Zsigmond pénztáros, Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök.

kRisztus kÖzPontú éLet / CHRist CenteReD LiFe  
Mi jellemzi a Krisztus központú hívőt? / Mottó: "Nékem az élet Krisztus!" Fil 1,21a 

tÁRGYRenD
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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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Despite the change in our culture and the 
way our faith is regarded, Christians are 
commanded to tell people about Jesus. 
In Matthew 4:19, Jesus called fishermen 
as his first disciples and told them he 
would make them “fishers of men.”

His disciples are still called to be 
fishers of men.

Even in our multi-faith environment, 
this calling should not be offensive to 
those of other faiths or no faith at all. 
Evangelism does not mean coercion. 
We can and should respect each 
other and strive for tolerance across 
varying beliefs, but that does not 
require pretending those differences 
do not exist. One of the core beliefs of 
Christianity is that Christianity should 
be propagated.

It isn’t necessary for every Christian 
to rent a stadium to proclaim the gospel 
to thousands. Most Christians can gain a 
hearing for the gospel while exchanging 
life stories at the coffee shop, taking a 
meal to a hurting family or standing for 
justice in an unjust world.

What evangelism requires is that when 
we care for a friend or speak out for a 
cause, we tell others that our faith is the 
reason. We tell them the good news that 
was told to us.

People are more open than we 
think

When speaking to his disciples about 
sharing his message, Jesus said, “The 
harvest is plentiful, but the workers are 
few” (Matthew 9:37). The problem then 
and now has always been about the lack 
of workers, people who tell the news. It 
has never been about the harvest — those 
who do not know Christ. They are often 
more open to listening than we expect.

Famous magician and outspoken 
atheist Penn Jillette once talked on his 
video blog about an encounter with 
a Christian who gave him a Bible as 
a gift. Rather than be offended by it, 
Jillette recognized the gesture for what 
it was — concern for him. “How much 
do you have to hate somebody to not 
proselytize?” Jillette asked. “How much 
do you have to hate somebody to believe 
that everlasting life is possible and not 
tell them that?”

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).

Call yourself a Christian? Start 
talking about Jesus Christ.

By Ed Stetzer
“Preach the gospel at all times; if 

necessary, use words,” Saint Francis of 
Assisi is supposed to have said.

The aphorism, often quoted, expresses 
a well-meaning viewpoint of many 
Christians today. They are concerned 
that we’ve been too loud, demanding 
and angry. Now, they say, we need to 
show the gospel by our lives.

It’s a good sentiment, and I certainly 
agree that we need to demonstrate the 
gospel change in our lives by caring for 
others. But there are two problems with 
the Assisi quote.

First, he never said it.
Second, it’s really bad theology.
You see, using that statement is a 

bit like saying, “Feed the hungry at 
all times; if necessary, use food.” For 
Christians, the gospel is good news — 
it’s what the word literally means. For 
evangelicals, our name speaks of the 
commitment to evangelism that defines 
us. The good news needs to be told.

Yet, Christians, evangelicals included, 
seem to love evangelism, as long as 
someone else is doing it. It’s time for all 
of us to start preaching our good news 
again.

Christianity is a missionary faith
It’s essential to understand that, 

regardless of our personal comfort level, 
we are called to share our faith because 
Christianity is a missionary faith. 

HANG IN THERE
Hang in there! Don’t give up! Is 

anything too hard for the Lord? No!
Easy for you to say! You have no 

idea how long I’ve been praying and 
asking—and asking again!

Just when you least suspect it—the 
God of surprises strikes again! God 
does that for the faithful. Just when the 
womb gets too old for babies, Sarah 
gets pregnant. Just when the failure is 
too great for grace, David is pardoned.
The lesson? Those three words: Don’t 
give up! Is the road long? Don’t stop. Is 
the night black? Don’t quit. God is 
watching. For all you know, right at 
this moment—the check may be in 
the mail. The apology may be in the 
making. The contract may be on the 
desk. Don’t quit! You may miss the 
answer to your prayers! God is faithful—
He’s always on time!

Max Lucado
Grace for the Moment

That’s a good question for many 
Christians to answer today.

LifeWay Research, the Christian 
polling outlet that I lead, found that 
78 percent of those who do not attend 
church said they, like Jillette, would be 
willing to listen “if someone wanted to 
tell me what she or he believed about 
Christianity.” Younger people were 
even more likely to say they would be 
willing to listen.

The harvest at least seems ready to 
hear, while the workers don’t seem 
as willing to talk. That’s a missed 
opportunity.

Christians are timid
A 2012 LifeWay Research study 

found that 80 percent of churchgoing 
Protestants believe they have a 
responsibility to share their faith, but 
only 39 percent have actually shared with 
someone how to become a Christian in 
the past six months. In other words, a lot 
of people think they should share their 
faith, but they don’t often do so.

As I head to Wheaton College to take a 
newly created endowed chair, I’m aware 
of the man it is named after — Billy Gra-
ham. He was known for many things that 
should be part of our reputation as well. 
He cared for the hurting, sought to bring 
peace to tumultuous times and partne-
red with others for the greater good. 
Ultimately, however, he was mostly 
known for one thing: sharing the gospel.

And we should do the same today.
In Jesus’ last words before he 

ascended, he said we are to “make 
disciples of all nations.”

Evangelism isn’t just one part of our 
calling. It is central to our calling. Jesus’ 
last words should be our first priority.

Ed Stetzer is executive director of 
LifeWay Research and the incoming Billy 
Graham distinguished chair of church, 
mission and evangelism at Wheaton Coll-
ege.
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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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szülőket, akik Jézushoz viszik a gyer-
mekeiket (akik lehetnek jó vagy rossz 
magaviseletűek is...), és szeretni kell a 
közöttünk lévő kisgyermekeket.

Bensőnkben átérezve ennek fontossá-
gát, külső jelekben is - egy mosoly, si-
mogatás, kedvesség, dicséret, bátorítás, 
esetleg ajándékozás - ki kell nyilváníta-
ni pozitív érzéseinket.

Erejüket meghaladó igyekezetre, böl-
csességre és szeretetre van szükségük a 
szülőknek is ahhoz, hogy az Úrral való 
otthoni és gyülekezeti közösség megfe-
lelő formái már a gyermekkorban kiala-
kuljanak. Mindenképpen otthon kez-
dődik el a gyermekeinket közösségi 
életre formáló életgyakorlat.

A kicsiny gyermek az édesanyja ölé-
ben, simogató és szeretet légkör közben 
képes odaidomulni az Úrral és a test-
vérekkel való közösség fegyelméhez. 
Ebben a helyzetben marad csendes, 
nyugodt, a biblia-olvasás, imádkozás 
és prédikáció alatt. Az otthoni áhítatok 
légköre, az Igére figyelés, az imádkozás 
minden lelki és fizikai dolgunkat meny-
nyei Atyánkkal megosztó, szent kezébe 
oda helyező békessége ragadhatja meg a 
gyermeki szívet és értelmet. Ez a meleg-
ség, szeretet vezeti el a kisgyermekeket 
az imaházban követendő magatartásra 
és engedelmességre. Öröm van a szí-
vemben, amikor azokra az időkre gon-
dolok, amikor gyermekeink az ölemben 
ülték végig a közösségi alkalmakat. 
Ugyanilyen boldogság volt számomra 
a kis Veres Hannikát dajkálgatni az is-
tentiszteletek alatt, vagy a múltban látni 
Pácsó mamát, vagy most Boda Etel-
ka nagymamát, az ölükben boldognak 
látszó unokával. Némán, sokszor hálát 
adok azért, hogy mostanság is gyakran 
látom, amint egyik férfi testvér kisgyer-
meket (nem a sajátját) ölbe veszi, dédel-
geti, azért hogy nyugodtan viselkedjen. 
Az Úr áldja meg érte!

Mindannyian akkor gondolkodunk, 
érezünk és viselkedünk helyesen, ha 
kifogásolható gyermeki "rendbontást" 
bosszankodó, romboló megjegyzé-
sek helyett szeretettel kezeljük, mind a 
gyermek, mind a szülei irányába.

Amint múlnak az évek, eljön az ide-
je, hogy a gyermek önállóságot igényel, 
nem marad ölben, személyes megnyil-
vánulásokra törekszik. Egy ideig még 
nem képes figyelni az igehirdetésre, de 
leköti olyan foglalatosság, ami miatt 
csendben marad. Az ilyen fajta lekötött-
ség is a meleg családi otthonból forráso-
zik. Az egymásra figyelő beszélgetések 
alatt megtudhatjuk, hogy mit szeret csi-
nálni gyermekünk, mi köti le, - a rajzo-
lás, egy képes Biblia vagy mesekönyv, 
esetleg néhány kedves játék. Ezek a 
kellékek azután sohasem maradhatnak 
otthon.

Ezután az időszak után hamar észre 
veheti a szülő, ha figyel a gyermekére, 

hogy megragadta valami az elhangzot-
takból, látottakból, tehát egyáltalán nem 
hiába való a jelenléte. Most is őrzöm 
azokat a kis rajzocskákat, amelyek egy-
egy prédikációban elhangzott eseményt 
"örökítettek meg" a rajzfüzetükben. 

Ha otthon Istent dicsérő énekeket 
szoktunk énekelni a gyermekekkel 
együtt, hamar észre vehetjük, hogy egy 
általuk is ismert ének közös éneklésébe 
már ők is bekapcsolódnak (ezzel is lerö-
vidül a fegyelmezendő időszak).

Nem pártolhatjuk, ha a gyermekneve-
lési módszerből hiányzik az intés, a fe-
gyelmezés, esetleg a büntetés, de nagyon 
fontos, hogy a gyermeket a neki megfe-
lelő módon kell nevelni és fegyelmezni 
is. (Péld 22:6) E tekintetben bármiről 
is legyen szó -vesszőről, kedvezmé-
nyek megvonásáról, büntetésről- a 103. 
zsoltár 13. verse legyen irányadónk: 
"amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan 
irgalmas az Úr az istenfélőkhöz." Felté-
tel nélküli kiapadhatatlan szeretetünk 
legyen a fegyelmezés irányítója.

Ez mindenképpen a szülők felada-
ta otthon és a gyülekezetben is. (Mint 
ahogyan a családban nem az ugyanott 
felnövő testvérke fegyelmezi, bünteti 
a testvérét.) Ezt a szülői teendőt harag, 
mérgesség, indulatosság, feldúltság, 
bosszúállás nélkül kell végezni, mint 
ahogy a felnőttek egymás közötti vi-
selkedésében is elvetendőnek mondja 
ezeket az ige (Jakab 1:20). Feltétlenül 
vissza kell mindig térni otthon a kifogá-
solható magatartásra, de nem kiabálva, 
türelmetlenül, hanem hiteles megbocsá-
tással, szeretettel és könyörületességgel. 
Ne feledjük, hogy nevelésünk, a hibák 
helyreállítására szolgáló igyekezetünk 
valójában életadás, életformálás, és ne 
teljesítmény hajszolás, vagy mások-
nak való tetszelgés legyen! Vetésünk 
gyümölcse lesz, ha egy idő után gyer-
mekünk a rossz elkövetése után belátja 
hibáját, bocsánatot kér, sőt igyekszik 
az engedelmességre. (Ide is úgy vezet 
az út, hogy a szülők, felnőttek életében 
meglát, szerez ilyen tapasztalatot.)

A közösségi életbe szoktatás fontos 
eszköze a dicséret. Ne csak a rosszat 
vegyük észre, ne csak a szégyellniva-
lót tegyük szóvá, hanem ha a legkisebb 
okot találjuk erre, akkor is dicsérjük, 
bátorítsuk kisgyermekeinket. Lássák 
örömünket, ha valamit jól elvégeztek, 
ha engedelmesek voltak. Nem csak a 
felnőttek egymás közötti magatartására, 
hanem a felnőttek és gyermekek közötti 
viszonyulásban is teljes alázatossággal, 
szelídséggel és türelemmel viseljük el 
egymást, szeretettel. (Efézus 4:2)

Ha ezt a szolgálatunkat szülők, taní-
tók, lelki munkások, mi felnőttek jól vé-
gezzük, a gyermekeinkkel együtt gaz-
dagabbak leszünk, és Urunk meg fogja 
áldani magvetésünket.

      fazekasné dr. kelemen Erzsébet

Kisgyermekeink a gyülekezetben
"Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek 

meg e kicsinyek közül, mert mondom nek-
tek, hogy angyalaik mindenkor látják a 
mennyben az én mennyei Atyám arcát... 
Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akar-
ja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek kö-
zül." (Máté 18:10-14)

Hálásak lehetünk, hogy vannak kis-
gyermekek a gyülekezetben. Mindenki-
nek felderült az arca és a szíve, amikor 
hosszabb szünet után ismét csoportosan 
szolgáltak a kicsinyek az istentisztele-
ten.

Példaértékű nekünk felnőtteknek, de 
utánozhatatlan, és mással nem helyet-
tesíthető kicsiny arcokon tükröződő 
boldogság, a szívük együtt dobbanása, 
amikor a gyermekbibliaórán megtanult 
igeversekkel és énekekkel szolgálnak. 
Hisszük hogy tanítóik nehéz, de áldott 
munkája gyümölcsöző lesz az életük-
ben. Ehhez a feladathoz még odahelyez-
hetjük valamennyien buzgó imádsága-
inkat érettük és szeretetünket irántuk.

Baptista hitvallásunk, teológiánk -a 
Bibliához való ragaszkodás alapján- 
megfogalmazza, hogy üdvösségünk Jé-
zus Krisztus érettünk vállalt keresztha-
lála, és a bűnösségét, kárhozatra méltó 
voltát beismerő ember Krisztus melletti 
tudatos döntése alapján lehetséges. A 
megtéréshez vezető úton azonban óriási 
jelentősége van a gyermekkori nevelés-
nek, szoktatásnak, tanításnak, példa-
adásnak - a családban és a gyülekezet-
ben is.

Mit tehetünk, mi a feladatunk ebben 
az "alapozó" munkában? Hol a mi he-
lyünk ebben a gyermekeinkre "vigyá-
zó" helytállásban?

Ha kicsiny gyermekeinket, ma-
gatartásukat mérlegeljük, abból a 
mindannyiunkra érvényes alapállásból 
kell kiindulni, hogy "bűnben szület-
tünk." (zsolt 51:7) Ez mindenképpen 
alázatos, és feltétel nélküli szeretetet 
igényel hozzáállásunkban, magatartá-
sunkban a gyermeknevelés minden te-
rületén.

"Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy 
megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt 
meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban 
magához hívta őket és így szólt: "engedjé-
tek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert 
ilyeneké az Isten országa" (Lk 18:15-16)

Nem tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisz-
tushoz vitt gyermekek hogyan visel-
kedtek... Az eseményt megörökítő ige 
lényeges mondanivalója mellett ez nem 
volt említésre méltó körülmény. Tény 
azonban, hogy a Mester nem állt a ta-
nítványok magatartása mellé, átölelte 
és megáldotta őket (Márk 10:16), és pél-
dául állította a gyermekeket az ott lévő 
felnőttek elé. Reánk, felnőttekre nézve, 
Krisztusi példa áll ebben a történet-
ben: szívünkből becsülni kell azokat a 
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2016. június

Az anyagi források és megfelelő létszá-
mú lelki munkások hiánya, sok esetben 
megnehezítik a gyülekezetek működé-
sét. A nehézségek és akadályok ellenére 
azonban vannak megtérések, sok helyen 
új gyülekezetek alakulnak, a gondosan 
kidolgozott programok és áldozatos 
szolgálatok ma is gyümölcsöt érlelnek.  

A tanácskozás egyik fontos napirendi 
pontja a MaBaVit 4 megszervezése volt. 
A részletek kidolgozása folyamatban 
van, de már most lehet tudni, hogy ja-
kabi feltételekkel, a következő MaBaVit 

Debrecenben lesz megtartva 2017. au-
gusztus 4 és 6 között, ugyanis ezekre 
a napokra sikerült lefoglalni a Főnix 
sportcsarnokot. A MaBaVit-ot megelőző 
napokban július 30 és augusztus 4 között 
ifjúsági tábor is szerveződik Debrecen-
ben vagy környékén. A MaBaVit 4-nek 
otthont adó közösség (MBE) szeretettel 
várja mindazok jelentkezését, akik részt 
szeretnének venni ezen a rendkívüli 
magyar baptista rendezvényen. A je-
lentkezéssel kapcsolatos információkat 
később közöljük, de határidő naplónk-
ban már most bejelölhetjük ezeket a 
napokat, illetve már most elkezdhetünk 
rendszeresen imádkozni az alkalom si-
keréért és áldásáért.

A megbeszélésen több egységet elő-
segítő javaslat is elhangzott. Beszéltünk 
az Áhítat közös szerkesztéséről és ki-
adásáról, egy közös naptár elkészítésé-
ről, különleges alkalmaink rendszeres 
ismertetéséről. Mivel Kornya Mihály 
száz évvel ezelőtt 1917-ben halt meg, az 
MBE kezdeményezésére jónak láttuk, 
hogy a következő évet Kornya évnek 
nyilvánítsuk. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy Kornya testvérre emlékezve, 
minden tagszövetségben szervezünk 
olyan rendezvényeket, amelyek elősegí-
tik a magyar baptista missziót.

Tanácskozásunk a MaBaVisz elnök-
ségének átadásával zárult. Pardi Félix 
testvér (RMBGYSz elnök) átadta a so-

JEGYZET
Melyik népszerűbb:  

a Facebook vagy a Biblia?
Gondolatok egy amerikai felmérés 
margójára

Inkább szomorú, mint meglepő hírt 
olvastam nemrégiben. Egy Ameriká-
ban végzett felmérés szerint ugyanis a 
Facebook népszerűbb, mint a Biblia, mi-
vel a megkérdezettek többször néznek rá 
a Facebookra, mint ahányszor kinyitják 
a Bibliát. A Gallup kutató cég szerint az 
amerikaiak 37 százaléka forgatja heti, 
vagy akár napi rendszerességgel a Bib-
liát, viszont a megkérdezettek több mint 
fele, 56 százaléka mondta azt, hogy leg-
alább hetente végigpörgeti a Facebook 
hírfolyamát.

A felmérés szerint tulajdonképpen új 
vallás lett a közösségi oldalból, mely-
nek istene sokak szerint nem más, mint 
Mark zuckerberg. A Facebook-vallás 
hívei akár így is imádkozhatnának: 
„Mindennapi Paulo Coelho bölcsessé-
günket add meg nékünk ma.”

De hogy komolyra fordítsam a szót, 
számomra az egyáltalán nem megle-
pő, hogy a közösségi oldalt újabban 
sokmindenre használják: például az 
egyik budapesti focicsapat Facebookon 
keresett edzőt, illetve a politikai élet 
szereplői is egyre gyakrabban hasz-
nálják kampánycélokra. Az eddigi ha-
gyományokkal szakítva, a Facebook 
közösségi oldalon vitázik majd a júliusi 
ausztrál parlamenti választások két mi-
niszterelnök-jelöltje, hogy minél több 
ember követhesse nyomon „párbajukat”.

Az viszont igenis meglepő, hogy egyre 
több, magát keresztyénnek valló személy 
tölt sokkal több időt a közösségi portálon, 
mint bibliaolvasással. Sajnos egyre több 
a Facebook-függők és szenvedélybetegek 
száma. Az ilyen kutatások fényében nem 
csoda, hogy egyre több olyan szervezet 
létezik, amely a „közösségi betegség” 
gyógyításával, az ezzel kapcsolatos ta-
nácsadással foglalkozik.

Igazi megoldást azonban csak az ad-
hat, ha a túlzott Facebook használat 
helyett a Bibliát fogjuk tanulmányozni 
napi rendszerességgel. 
                                  Horváth ferenc

MABAVISZ  
TANÁCSÜLÉS

Május 5-7 között Balatonföldvá-
ron tartotta ez évi tanácskozását a 
MaBaViSz vezetősége, melyen minden 
tagszövetség képviseltette magát.

Az áhítat után, Sierra Leonéból érke-
zett vendégeinket köszönthettük, akik 
az MBE vezetőségének meghívására 
jöttek el. Testvéreink, Joseph S. Fornah 
(a Baptista Szövetség elnöke) és Titus 
Kamara (oktatás és szociális munkáért 

felelős alelnök), nagyon hálásak azért 
a támogatásért, amelyet a magyar bap-
tisták biztosítottak a Sierra Leona-i 
Baptista Szövetségnek. Megköszönték 
a Baptista Szeretetszolgálat által nyúj-
tott támogatást az Ebola járvány idején, 
ugyanakkor nagyra értékelték azt a szol-
gálatot, amelyet Füredi Kamilla testvér-
nő végzett közöttük. Elmondásuk sze-
rint, Füredi testvérnő különös szerepet 
töltött be a gyülekezetekben szolgáló 
lelkipásztorok felkészítésében, illetve a 
szociális szükségek ellátásában ottléte 
teljes ideje alatt. Az Ebola járvány ide-
jén, míg sok missziómunkás életét féltve 
elhagyta az országot, Füredi testvérnő 
életét is kockáztatva ott maradt és hű-
ségesen szolgált. Házát Dorkász háznak 
nevezték, mert ott tartózkodása idején 
lakásánál sok testi és lelki szükségben 
lévő testvér/barát felüdülést talált.

Vendégeink távozása után, a tagszö-
vetségek képviselői rövid beszámolót 
tartottak a szövetségükhöz tartozó gyü-
lekezetek életéről és missziójáról. Jó volt 
hallani, hogy mindenütt van mozgás, a 
nagyobb és kisebb magyar baptista szö-
vetségek igyekeznek teljesíteni missziós 
küldetésüket. Az eredmény nem mindig 
látható, a gyülekezetek többsége újabb 
és nehezebb kihívások elé van állítva. 
Az ó hazában élő testvéreink közül egy-
re többen arra kényszerülnek, hogy ide-
gen országban keressék megélhetésüket. 

A tanácsülés résztvevői: a tagszövetségek képviselői és az afrikai vendégek 



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. június 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.

Afrika Vasárnap Kispesten
Május 8-án Afrika Vasárnapot tar-

tottak Budapesten, a Kispesti Baptista 
Gyülekezetben. Dr. Mészáros Kálmán a 
gyülekezet lelkipásztora szervezte meg 
és vezette az alkalmat. 

Füredi Kamilla misszionárius tavaly 
nyáron a váratlan és életveszélyes beteg-
sége miatt kénytelen volt megszakítani 
több évtizedes Sierra Leonei misszió-
munkáját. Magyarországra, 'haza' vit-
ték, ahol azonnali kórházi kezelésben 
részesült. A kemoterápiás utókezelése 
még most is tart, de állapota, hála Isten-
nek, s az érte könyörgő, közbenjáró test-
vérek imádságainak, lényegesen javul.

Annyira, hogy álmaiban, de a vele való 
beszélgetések során is arról beszél, hogy 
orvosai nem látják kizártnak, hogy egy 
idő után visszamenjen még – ha rövi-
debb időre is – a missziómezőre, me-
lyet ilyen váratlanul kellett elhagynia. 
Magyarországon régi gyülekezetében, 
a Kispesti Baptista Gyülekezetben talált 
újra otthonra, ahol a lelkipásztor és a 
testvériség szeretettel veszi őt körül. 

Május elején egy európai baptista 
konferencián részt vett a Sierra Leone-i 
Baptista Szövetség két vezető képviselő-
je, kik közül Titusz Kamara testvér Ka-
milla közvetlen munkatársa, helyi felet-
tese volt. Testvéreink a konferencia után 
egy hetet töltöttek Magyarországon. A 
programjukról az egyház vezetői, a kis-
pesti gyülekezet, és természetesen Füre-
di Kamilla testvérnő gondoskodott.  

Az afrikai vendégek részt vettek a 
MABAVISz Balatonföldváron rende-
zett tanácsülésén is – lásd a túloldali 
csoport-képet. A kispesti Afrika Va-
sárnapról a Facebookon képeket is lát-
hatunk (a gyülekezet, valamint Kamilla 
oldalán). A fenti képet is ott találtuk.

Az istentiszteleten Papp János, a Ma-
gyarországi Baptista Egyház elnöke is-
mertette az Afrikában szolgáló magyar 
misszionáriusok és az őket fogadó bap-
tista szövetségek több évtizedes testvé-
ri együtt-munkálkodásának különböző 

állomásait. Ezt követően Rev. Joseph 
Fornah, a Sierra Leone-i Baptista Szö-
vetség elnöke hirdette Isten igéjét, fó-
kuszba helyezve Isten Országa semmi-
vel sem pótolható kincseit. Utána Rev. 
Titus Kamara missziós titkár mondta 
el tanúságtételét. Kitért arra, hogy mu-
zulmán családi háttérből származott, 
vállalva az életveszélyes döntést még-
is Krisztus követését választotta, amit 
soha nem bánt meg. Délután Füredi Ka-
milla és Papp Szilvia misszionáriusok 
bizonyságtételére is sor került. (ed)

ros elnöki tisztséget Papp János testvér-
nek (MBE elnök). Az Úr segítségével ő 
fogja irányítani a MaBaViSz ügyeit az 
előttünk álló két évben. Testvérünknek 
ez úton is gratulálunk, felelősségteljes 
munkájához Istentől kérünk erőt és böl-
csességet.

A megbeszélések testvéri szeretet-
ben és békés légkörben zajlottak. Azért 
imádkozunk, hogy a tervek megvalósí-
tása is hasonló lelkületben történjen.  
                               Dr. Gergely istván

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Választó közgyűlés Budapesten

A Magyarországi Baptista Egyház vá-
lasztó közgyűlést tartott április 23-án. A 
megválasztott tisztségviselők ünnepé-
lyes beiktatására június 5-én került sor, 
Újpesten. 

Az egyházvezető testvérek szolgála-
tára Isten áldását kívánjuk a tengeren 
túlról is! Sőt, imádkozunk is értük, Mé-
száros Kornél testvér Békehírnökben 
feljegyzett gondolatára felfigyelve, aki 
úgy vélekedett, hogy „a mostani bizony-
talan helyzetben csak nagy alázattal és 
hittel lehet vállalni a szolgálatot.”  

A MBE weboldaláról idézünk:
„A 2016–2020-ig tartó időszakban is-

mét Papp János egyházelnök és Mészá-
ros Kornél főtitkár vezetik egyházunkat 
az Isten által kijelölt úton. A Felügye-
lőbizottság tagjai lettek Balogh Barna-
bás, Bödő Sándor, Dobner Péter és Pető 
Albert. Az Országos Tanács május 24-i 
ülésén megválasztásra kerültek a továb-
bi vezető tisztségviselők: Durkó István 
missziói igazgató és Simon Norbert gaz-
dasági igazgató, valamint a különböző 
területek szaktitkárai – Külkapcsolati 
Osztály: dr. Bukovszky Ákos, Kommu-
nikációs Osztály: Háló Gyula, Szociá-
lis Osztály: Opauszki György, Oktatási 
Osztály: Paróczi Zsolt. A fogadalomté-
telt követően id. Kovács Géza lelkipász-
tor kért áldást az országos vezetőkre. - 
Baptista Sajtószolgálat

Papp János és Mészáros Kornél  
a MBE újraválasztott vezetői

Rev. Titus A. S. Kamara, Rev. Joseph S. 
Fornah, Furedi G. Kamilla, Papp Szilvia, 
Tóth Krisztián és dr. Mészáros Kálmán
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A tízparancsolat és én (10)
A beteljesült kívánság az élet fája. 

Péld 13,12. "Mert a kívánságról sem 
tudtam volna, ha a törvény nem monda-
ná: Ne kívánjad." Rm 7,7

A tizedik parancsolat az utolsó, és úgy 
érzem összefogja mind a tízet. A kíván-
ság egy dinamikus, mozgató erő. Azt 
mondják, hogy a kívánság szebb, mint 
annak beteljesedése. A jó kívánság szép 
és meleg. A művész mielőtt megalkotna 
egy művet, az előbb a lelkében formá-
lódik ki, és onnan másolja le. A gon-
dolatok, a kívánságok az élet fűszere. 
Olyan "ízű" az ember élete, amilyenek a 
gondolatai, a kívánságai. Sok gyönyörű 
alkotás a kívánság kényszerével került 
megvalósításra.

"Ne kívánd a te felebarátodnak házát. 
Ne kívánd a te felebarátod feleségét, se 
szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét se 
szamarát, se semmit, ami a te felebará-
todé." 2Móz 20,17

A tiltott, a gonosz kívánságok azok, 
melyek telhetetlenségbe és bálványimá-
dásba visznek. Kol 3,5. A tiltott kíván-
ságok rombolják az ember integritását, 
épségét, sértetlenségét. Még akkor is 
így van, ha e gonosz kívánság csak kí-
vánság, mert meg nem valósulva is rom-
bolja az emberi viszonyokat.

A gonosz, rossz kívánságok nagyon 
tudnak terrorizálni, ha befészkelik ma-
gukat az ember értelmébe, lelkébe. Raj-
zanak, szaporodnak, nem hagyva nyug-
tot se éjjel se nappal. És nincs az a mód, 
sem az az eszköz a világon, mellyel ki 
lehet "mosni" az agyat. Ez egyedül az 
Isten Igéje, és a Szentlélek által lehetsé-
ges. Mi, akik megéltük e megtisztulást, 
mi tudunk az értelem megújulásáról, 
mert most más az akarásunk, a kíván-
ságunk. "Ezt mondom annak okáért, és 
bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé 
ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is 
járnak az ő elméjük hiábavalóságában. 
Kik értelmükben meghomályosodtak, el-
idegenültek az isteni élettől, a tudatlan-
ság miatt, mely az ő szívük keménysége 
miatt van bennük. Kik erkölcsi érzék 
nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, 
minden tisztátalanságnak nagy nyere-
ségre való cselekvésére." Ef 4,17-19.

Míg e földi testünkben élünk, állan-
dó harcban vagyunk, mert a test a lélek 
ellen vitézkedik. Jakab apostol állítja: 
"Hanem mindenki kísértetik, amikor 
vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 
Azután a kívánság megfoganván, bűnt 
szül, a bűn pedig teljességre jutván, ha-
lált nemz." Tehát senkit sem okolhatunk, 
bár szeretjük ezt tenni. Csak a saját kí-
vánságainkat kell fegyelmeznünk, ural-
nunk, ahogy Pál apostol tanácsolja: "és 
foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy 
engedelmeskedjék a Krisztusnak" 2Kor 
10,5.

"Az ember szellemi képessége terem-
tettségünk csodája. Isten nagy bölcses-
sége úgy látta jónak, hogy egy nem nagy 
mennyiségű agy elégséges ezerszeres 
számú képet befogadni. Tudjuk, hogy 
az agy meg tudja őrizni mind azt, külö-
nösen a tanult embereké, amit évek alatt 
látott, hallott, érzet, olvasott, megtudott. 
Meg sem számlálható, amit szükség 
szerint az ember elővehet - emlékezhet 
képekre, dolgokra, melyeket valamikor 
látott, hallott, olvasott stb. És mindezek-
ből ezerszeresen több van, és szaporodik 
a végtelenségig, mert naponta átélünk 
valami újat. Hát nem felfoghatatlan Is-
ten mindenhatósága? Salamon csodál-
kozik, hogy a folyók folynak a tengerbe, 
mégsem telítik azt túl! Préd 7,7. És ki ne 
gyönyörködne a memória végtelenségé-
ben, mely mindent befogad, és mindent 
vissza is tud adni, de sohasem telik meg. 
És az a valóság, hogy a mi lelkünk na-
gyobb a világnál, azért mert szükséges, 
hogy a befogadó nagyobb legyen a tar-
talomnál." (J.A. Komenski)

Péter apostol beszél a tiszta gondolko-
dásról: "Ez immár második levélírásom 
néktek szeretteim, amellyel a ti tiszta 
gondolkodásotokat emlékeztetés által 
serkentem." Így folytatja: "Tudván elő-
ször azt, hogy az utolsó időben csúfoló-
dok támadnak, akik saját kívánságaik 
szerint járnak." 2Pét 3,1-3.

De gyógyír és gyönyörűség lelkem-
nek a Fil 4,7-8. "És Istennek békessége, 
mely minden értelmet felül halad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolata-
itokat a Krisztus Jézusban. Továbbá 
atyámfiai, amik csak igazak, amik csak 
tisztességesek, amik csak igazságosak, 
amik csak tiszták, amik csak kedvesek, 
amik csak jó hírűek; ha van valami 
erény, és ha van valami dicséret, ezek-
ről gondolkodjatok." És: "Gyönyörköd-
jél az Úrban, és megadja néked szíved 
kéréseit." zsolt 37,4.

Pál apostol tanácsolja a fiatal Timóte-
usnak: "Az ifjúkori kívánságokat pedig 

kerüld, hanem kövesd az igazságot, a 
hitet, a szeretetet, a békességet azokkal 
egyetemben, akik segítségül hívják az 
Urat tiszta szívből." 2Tim 2,22.

Kívánjuk a hívőkkel való lelki kö-
zösséget! Az utolsó vacsoránál Jézus 
kimondja, hogy "Kívánva kívántam a 
húsvéti bárányt megenni veletek, mie-
lőtt szenvednék." Lk 22,15. És milyen 
áldásos, amikor a mi kívánságunk ta-
lálkozik Jézus kívánságával az Úr szent 
vacsoráján.

Pál apostol írja a római levélben, hogy 
kívánja őket látni, és hogy kívánja meg-
ajándékozni őket valami lelki ajándék-
kal. Milyen jó, amikor a jó kívánságok 
találkoznak, és megvalósulva lelki gaz-
dagodást hoznak.

Hadd említsem meg, hogy a kíván-
ságok és a szükségek nem azonos sú-
lyúak. Valahol azt olvastam erről: „A 
szükségeket az Úr azonnal teljesíti, míg 
a kívánságokat, amikor azt jónak látja.” 
Életem tapasztalata az, hogy így van.

A folyó a medrében folyik. A víz így 
van "rabságban" a két part között. Úsz-
tatja a hajókat, ladikokat, csónakokat, 
de hajtja a malom kerekét is. A tízpa-
rancsolat nekem is ilyen, különösen ez a 
tizedik, mely mederben tartja életem vá-
gyait, beszorítva a szükséges, de hasz-
nos feszültségig. Mert: "A törvényt tehát 
hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol 
legyen! Sőt inkább a törvényt megerő-
sítjük." Rm 3,31. De ha a folyó kiömlik 
medréből, visz magával mindent, ami 
útjába akad, mocsaras bűzt hagyva 
maga után!

Az Úr parancsolatai ilyen meder, 
melyben a mi hitéletünk "befogva" fo-
lyik, sokadmagával, az örök part felé, 
ahol mindettől megszabadulva dicsőít-
hetjük majd Őt, aki ezt nekünk lehetővé 
tette: "Bölcsé teszlek és megtanítalak té-
ged az útra, amelyen járj; szemeimmel 
tanácsollak téged." zsolt 32,8.

       Nagyajtai Eszter (Szabadka)




