
információhoz. Nemcsak a gondolkodá-
suk, de az agyműködésük is más, mint 
az X vagy az Y generáció tagjaié. Emi-
att mediatizálódik a kapcsolati viselke-
désük, a személyes kapcsolatokat a há-
lózatok váltják fel. Alternatívák szerint 
tájékozódnak. 

Diákok és egyetemisták között for-
golódva, de hatéves fiunkat nevelve is 
naponta szembesülök azzal, hogy mint-
ha sokkal nagyobb lenne a lépcső egy-
egy generáció között, mint eddig. Az 
idősödéssel járó szubjektív benyomás 
ez, vagy vannak valós alapjai? Hogy 
találhatom meg velük a szót, és hogyan 
mondhatom tovább nekik az Igét úgy, 
hogy el is jusson hozzájuk és értsék? 
Tudok-e tenni valamit azért, hogy segít-
sem a tájékozódásukat? 

A Misna szájhagyomány útján to-
vábbadott igét jelent. Az apák és anyák 
elmesélték mindazokat a történeteiket 
Isten tetteiről és csodáiról, amelyeket 
ők a saját szüleiktől és nagyszüleiktől 
hallottak. Eredetileg Mózes adott erre 
utasítást népének: 

Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te 
lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a 
melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne 

távozzanak a te szívedtől teljes életedben, 
hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal 
és fiaidnak fiaival. 5Mózes 4:9

És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és 
szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, 
vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, 
és mikor felkelsz. 5Mózes 6:7

„Hol van az Isten, a nagyszüleim, 
szüleim Istene?” – kérdezik sokszor a 
minket követő generációk? Vannak kü-
lönösen fogékony időszakok, amikor ér-
deklik őket az elődeik Isten-élményéről 
és hit-tapasztalatairól szóló történetek.  
Amíg személyes hitre jutnak, addig az 
elődeik hit-történetei fontos kapaszko-
dók lehetnek.

Vannak-e élő, hiteles történeteink, 
amikben láthatják a cselekvő Istent? To-
vábbmondtuk-e Isten nagyságos dolgait, 
csodáit, amelyeket a családunkkal tett? 
Feljegyeztük-e Isten ígéreteit a gyerme-
keinkre nézve, hogy emlékezhessünk 
rá, amikor nehéz? A személyes vagy 
családi Misnánk továbbadásáért felelő-
sek vagyunk! A mostani generációnak 
egy reális, élő, erős Istent kell felmutat-
nunk, mert csak az ’akcióban’ levő hit 
tudja megfogni őket.

                       dr. Berszán Lídia

Mit jelent a generáció? Miért beszé-
lünk X, Y és Z generációkról? 

Az X generáció egy rohamos gaz-
dasági és politikai változásokat átélt 
nemzedék. Általában kemény munka 
árán küzdötték fel magukat oda, ahol 
tartanak. Életük későbbi szakaszában, 
társadalmi vagy szakmai nyomás hatá-
sára kezdtek el alkalmazkodni a digitá-
lis világ kihívásaihoz. Értékek mentén 
tájékozódnak, és kettős elköteleződés 
súlya és dilemmája nehezedik rájuk: az 
előző nemzedék tisztelete, a következő 
nemzedékek demokratikus kezelése. 

Az Y vagy „ezredfordulós” generáció 
már egy fogyasztói társadalomban volt 
gyermek, a számítógépekkel együtt nőt-
tek fel. Szüleik önállóságra és szabad 
vélemény nyilvánításra nevelték őket. 
Lehetőségek mentén tájékozódnak, 
mobilisak, új formákat keresnek. Tanu-
lási idejük hosszabb, ezért családjuktól 
való anyagi függésük tovább tart. Nehe-
zen viselik a közösségi kötelékeket.

A Z generáció már beleszületett, ott-
hon van a számítógépek világában. Ké-
pesek egyszerre több mindennel párhu-
zamosan is foglalkozni (multitasking), 
hozzászoktak a nagy mennyiségű, gyors 

Generációs történetek Isten csodáiról - Az én Misnám

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)

Három jelentős eseményről szóló be-
számolóval is „tartozunk” olvasóink-
nak. Ebből kettőre ezeken az oldalakon 
kerül sor. Nőtestvéreink csendes-napo-
kat rendeztek március közepén az egyik 
Billy Graham konferencia központban, 
az észak-karolinai „The Cove”-ban. 
Fényképes beszámolót olvashatunk róla 
magyarul és angolul is, egyúttal a ve-
zércikket is az ott elhangzott előadások 
közül választottuk. 
Hamarosan azután következett Chi-

cagóban egy „mini” ifjúsági találkozó 
(aminek csak a mérete volt kisebb a 
nagy találkozóknál, nem az áldása) – er-
ről a szerkesztőnek adott ígéret szerint 
a következő számban olvashatunk majd. 
Az Évközi Gyűlésről találhatunk még 

itt fényképes beszámolót. Szeretettel 
ajánlom olvasóink figyelmébe szövetsé-
günk lapját – nem csak olvasásra, de elő-
fizetésre is. Jól esik hallani a nem szűnő 
érdeklődésről, ugyanakkor elszomorít, 
ha éppen a saját gyülekezeteinkben fe-
dezzük fel ennek hiányát. Imádkozzunk 
azért, hogy lapunk betöltse küldetését! 
Az interneten is jelen vagyunk, az 

utóbbi időben a Facebookon is van olda-
lunk. Látta már? Lapozzon bele! (szerk) 

ŐRHELY  (Habakuk 2,1-4)
Áhítat a MJB ülései előtt 

A szövetségünk őrhelyére jöttetek, 
testvérek. A rámai tábor most az a bástya, 
ahol mint a próféta, megállunk, figyelünk, 
kérdezünk és válaszokat várunk.  

Jöttetek? Nem! Jöhettetek; mert az Úr 
már régen kiválasztott, s mert a gyüleke-
zet megbízott benneteket azzal, hogy őket 
képviseljétek azok között, akiktől az Úr az 
itt lévő missziós mező munkálását várja. 

Hála az Úrnak a szövetségünkért, s hála 
azokért, akik az őrhelyen állva várnak az 
Úr válaszára, útmutatására.  Az őrhelyen 
nem mi osztjuk a tanácsokat (az észt), ha-
nem Őrá figyelünk, Tőle várjuk a válaszo-
kat. Nem „megmondó” emberek vagyunk, 
hanem egymás és az Úr szolgái, akik Őrá 
figyelve ismerik fel (néha az egymással 
való viták folyamatában) Urunk válaszait. 
Válasz pedig van, nem csak Habakuk pa-
naszára volt, a mieinkre is van!

Az alapkérdésünkre ugyanaz a válasz: 
„az igaz ember a hite által él.” A szö-
vetségünk jövője nagyon is függvénye a 
hitünknek. Missziónk, küldetésünk jövő-
jét, értelmét nem a növekvő (vagy éppen 
csökkenő) számok jelentik vagy jelzik. 
Nem a mi ilyen vagy olyan nagy akará-
sunk, vagy annak hiánya mozdítja azt 
előre. Nem a pénzünk mennyisége, pl. a 
tőke megmaradása garantálja azt. Kizáró-
lag a megbízó Urunk áldása. Rá figyelő, 
szolgálatkész gyermekei munkáját meg-
áldja, előre segíti. Hit által élni fog a néki 
szolgáló gyülekezet és szövetség! Anélkül 
viszont (bármi más birtokában legyen is), 
elveszünk. Ézsaiás ezt így mondta: ha 
nem hisztek, bizony meg nem maradtok! 
(Ézs 7,9).         (Részlet az áhítatból. HG) 

MABAVISZ tanácsülés
Balatonföldvár, 2016. május 6-8. 

* * *
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

TORONTÓ
2016. május 27-29.

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

sikeres befejezéséért!



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. április 3. oldal

Az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség  
Évközi Gyűlése - Ráma tábor, 2016. április 8-9.

A Misszió és Jótékonysági Bizottság 
vezetése újra az én feladatommá lett – a 
Közgyűlés döntése alapján (ezt a bizott-
ságot a mindenkori alelnök vezeti), meg 
az Úr kegyelméből. Bár erre a megbíza-
tásra már nem számítottam, talán sike-
rült újra visszazökkennem a korábban 
már végzett munkaterületbe. (Az utóbbi 
hat évben Szabó István testvér állt hűsé-
gesen ezen a poszton.)  

A szombati nap egésze a rendelkezé-
sünkre állt. Az Úr segítségével el is vé-
geztünk szolgálatunkat, legjobb igyeke-
zetünk szerint, s reménykedem abban, 
hogy egyúttal Urunk kedve szerint is. 
Kezdő áhítatunkra a Habakuk 2,1-4-et 
bízta rám az Úr. 

A tárgyrendünk első és egyben leg-
hosszabb témája a szövetségünkön belül 
folyó missziómunka áttekintése volt. 
A gyülekezeteink beszámolóit (melyet 
a jelenlévő küldöttektől hallgattunk 
meg) folytattuk az olyan beszámolók-
kal, amelyeket levélben kaptunk – Palm 
Bay, Kelowna, Melbourne, Venice. Ha 
pl. a távolság nem is tette lehetővé a 
személyes jelenlétüket, örömmel olvas-
tunk-hallottunk a  közöttük  végbemenő

                         folytatás az 5. oldalon

Szövetségünk az évi közgyűlések kö-
zött minden tavasszal Évközi Gyűlést 
tart. A szervezeti szabályzatunkban 
rögzített alkalomra a Végrehajtó Bi-
zottság tagjai jönnek el (péntek délután 
üléseztek), és a Missziós és Jótékonysági 
Bizottság tagjai. Ennek az utóbbi bizott-
ságnak a szavazó tagjai a gyülekezete-
ink által megbízott képviselők (gyüleke-
zetenként kettő). Az alkalomnak ebben 
az évben is a Ráma tábor biztosított 
kényelmes helyet (szállást és kiváló ét-
kezést is). 

A meghívottak kevés kivétellel mind 
ott voltak. A szövetség és a küldöttek 
is meglehetősen nagy áldozatot hoz-
nak ezekért a gyűlésekért. Szükséges 
ez? Igen, hiszen a mi feladatunk, hogy 
szövetségünk misszióját folyamatosan 
figyelemmel kísérjük; vissza és előrete-
kintve értékeljünk és tervezzünk. 

Ezt a munkát a közgyűlésünk által 
szolgálatba állított elnökség, a gyüleke-
zeteink aktív lelkipásztorai, és a szava-
zati joggal rendelkező gyülekezeti kül-
döttek végzik. 

Örömmel állapítottuk meg, hogy 
majdnem minden arra hivatalos testvé-
rünk eljött erre az alkalomra. A legtöb-
ben pénteken dél körül futottak be a tá-
borba – hosszú autóút után, vagy éppen 
a repülőtérről érkezve. Bákai István és 
Olga testvéreink fogadtak bennünket 
felkészített szobákkal, és ízletes, bőséges 
eledellel. A Végrehajtó Bizottság, majd a 
Lelkipásztor Szövetség tartotta meg gyű-
lését pénteken ebéd után, illetve este. 

Az előzőt dr. Gergely István elnök 
testvér vezette – először a tavalyi vá-
lasztások után. Az utóbbit pedig Kulcsár 
Sándor testvér, aki szövetségünk tiszte-
letbeli elnöke, s néhány hónapja a cleve-
landi gyülekezet lelkipásztora is. Öröm-
mel figyeltem Gergely testvér bizottsági 
munkáját, s a hat évig tartó hasonló fel-
adatkör ellátása után úgy éreztem, hogy 
jól folytatódik szövetségünk szolgálata 
ezen a téren is. A lelkipásztorok között 
pedig jól esett olyan vezetőre figyelni, 
aki hosszú idő óta példamutatóan szol-
gál itt az amerikai missziómezőn, s vég-
zi a rábízottakat kornyai lelkülettel. 

Az Évközi Gyűlés résztvevői: Kulcsár Sándor lp., Herjeczki Géza lp. a Misszió 
és Jótékonysági Bizottság vezetője, Bákai István (Torontó), Szin Dávid (Alhamb-
ra), Lipták Dániel (New York), Lukács János lp., Jakab Márton (New York), Veres 

Sándor (Cleveland), Szegedi Ervin (Torontó), Lakatos Csaba (Cleveland), Gergely 
István lp. szövetségi elnök, a Végrehajtó Bizottság elnöke), Mikó Tibor (Detroit), 
Balla Zsigmond (Alhambra), Balla Sándor (táborvezető), Szabó István (Chicagó). 

Püsök Dániel lp., Koncz Béla (Chicagó), Fűr Béla (Detroit)
Vasárnap délelőtt a torontói gyülekezettel együtt. Imaóravezetők: Szin Dávid és 

Lipták Dániel. Kulcsár Sándor tv. igét hirdet. A bizottság alkalmi kórusát Fűr Béla 
vezeti. Az úrvacsorai asztalnál: Szabó István, Püsök Dániel és Mikó Tibor.
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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. április

ÁHÍTAT
héten megkeresni, meglátogatni? A 
„baptifont” is lehetne erre használni.

De mi lesz azzal a testvérrel, akinek 
„nincs embere”? (Jn 5,7) – Aki senki-
nek sem hiányzik?! Akire netán úgy 
gondolok, hogy talán jobb is, hogy nincs 
itt. Mennyire megsértett a múltkor! 
„Belebégetett” az életembe. Fel akart 
öklelni. És nem kért bocsánatot azóta 
sem. – Akinek annyira hiányzik, majd 
utánamegy!

Földi küldetése végén az Emberfia 
így közölte velünk akaratát: „Menjetek 
el!” – Nemcsak az újakért, hanem a „ré-
giek” érdekében is. Az Úr ugyanis nem 
akarja, hogy egy is elvesszen. Sőt! Azt 
akarja, hogy egy se vesszen el!

Ne légy személyválogató! Jézus sze-
retete nemcsak megváltó irgalom, ha-
nem megtartó kegyelem is egyúttal.

Mi lesz veled, ha te is megbotlasz, 
netán elesel, és nem lesz, aki lehajol-
jon hozzád, nem lesz, aki fölemelne?! 
Hiszen még az ő tanítványai is „mind 
elhagyták őt és elfutottak” (Mt 26,56).
          Gerzsenyi Sándor (Áhítat 2016)

“Mondjatok egymásnak zsoltárokat, 
dicséreteket és lelki énekeket; énekelje-
tek és mondjatok dicséretet szívetekben 
az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, 
az Atyának mindenkor mindenért, a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevében” (Ef 
5:19-20)

Isten Lelkének az uralmát (“teljetek 
meg Lélekkel” – 18.v.) a hívő közösség 
életén nem az eget-földet rengető cso-
dák bizonyítják. A legelső jele annak, 
hogy a Szentlélek vezetésének alávetet-
te magát a Gyülekezet, az Isten dicsőíté-
sére való józan készség legyen – írja az 
efézusiaknak pál apostol. A szívekből 
felfakadó istendicsőítés a hála kifejezé-
se Istennek, és tanúságtétel Istenről. A 
gyülekezet éneklése tehát a hitnek egy 
olyan hangadása, ami semmi más zenei 
élményhez nem hasonlítható.

Már az ószövetségi istentiszteleti al-
kalmaknak szerves részét alkotta a gyü-
lekezeti éneklés és zenélés. “Vigadjatok 
az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez 
illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak 
citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek 
neki! Énekeljetek neki új éneket, szé-
pen zengjenek hangszereitek!” (Zsolt 
33:1-3). A változó életkörülmények és 
az egymást váltó generációk a zenés ta-
núságtételnek egyre bővülő repertoárját 
hagyományozták az utókorra, amiből a 
bibliai Zsoltárok könyve – hitünk sze-
rint – az Isten Lelke által ihletett válo-
gatásként maradt fenn mindmáig. Nem 
véletlen, hogy az apostol is a zsoltárok-
kal kezdi az idézett felsorolást. Az ószö-
vetségi választott népnek ezek az énekei 
példák is arra, ahogyan a különböző 
élettapasztalatok, válságos és kiváltsá-
gos helyzetek lelki tanulságai az egyén 
és a közösség hitvallásává formálódhat-
nak.

A gyülekezeti éneklés a hívők lelki ja-
vát hivatott szolgálni. Spurgeonről ma-
radt fenn, hogy az új énekek bemutatá-
sakor különösen is figyelte a gyülekezet 
reakcióját, és csak azok az énekek kerül-
tek be a Metropolitan Tabernacle éne-
keskönyvébe, amelyek pozitív hatásáról 
meggyőződött. Természetesen, helye 
van az olyan zenei megszólaltatásnak 
is, ami elsősorban evangélizációs célt, 
tehát a még nem hívők elérését szolgál-
ja, de az legyen a hívő gyülekezet leg-
értékesebb ajándéka, mintsem a hívőket 
is megbotránkoztató ügyeskedés a mo-
dernkedéssel, a hangulatteremtésre.

Amikor egymást megszólítjuk, és 
együtt megszólalunk, amint hitre hí-
vunk és hitet vallunk az éneklésben, 
dicséretet is mondunk az Úrnak. Én 

csodásnak tartom szinte minden vasár-
nap reggel, amikor először “felhangzik” 
a gyülekezet éneklése. Gyönyörű dolog 
az, hogy idősek és fiatalok, annyifélék, 
ahányan csak vagyunk, egyszer csak 
egyet “mondunk,” mégpedig énekel-
ve! Énekelnek azok is, akik – ahogy 
elképzelem – egész héten aligha tették. 
Örömmel „fújja” a botfülű, akit an-
nak tartanak a jobb hallásúak, mert ő 
sem maradna ki a dicsőítésből. Sokfelé 
jártukból megérkeznek a gondolatok, 
hogy felvegyék a költő szavait, és a zene-
szerző dallamával úgy és olyan irányba 
induljanak, ahol békességet, feloldozást, 
új jót vagy éppen újabb kihívást találnak 
majd. Mert az éneklő helyet változtat. 
Utas, mintha vonatra szállna. A gyüle-
kezeti éneklés mozdít ugyanis a lelken: 
élményileg is beolvasztja a közösségé-
be, hogy az istendicsőítés megtörtén-
hessen a megváltott lelkeknek abban az 
egységében, ami a Lélek teljességéről, a 
Szentlélek uralmáról tanúskodik.

Könyörögjünk, hogy Isten dicsőségét 
és egymás örömét szolgálja éneklésünk!

                                Novák József

IMáDSáG
Vedd életemet a kezedbe Uram, és 

tedd vele, ami neked tetszik. Ezentúl 
nem utasítom el magamtól sem az örö-
möket, sem a nehézségeket, amelyeket 
beleszőttél az életembe. Elég, ha azt tu-
dom, hogy minden dicsőségedre szolgál. 
Minden terved jó. Mert minden szeretet. 
Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, 
hogy hallgatagon, csöndesen belenyu-
godjak szent akaratodba. Akkor majd 
felgyullad szívemben örömöd fénye. 
Lángja a Te dicsőségedre lobogjon, 
csak azért éljek! És töltsd be egész éle-
temet a szeretet egyetlen gondolatával 
és egyetlen kívánságával, hogy szeret-
hesselek, nem az érdemért, nem is a tö-
kéletesség, vagy az erény szentségéért, 
hanem egyedül teérted, Istenem!
                Thomas Merton - gleam.hu

TöVISKORONA  
 Jn 19,1-16

A korona a dicsőség és az üdvösség 
jele, a tövis a szenvedésé. Tövis és ko-
rona együtt: a gúny megnyilatkozása. 
pilátus gúnyolódik, s megtehette. Ám a 
Király a töviskoronával és bíborpalást-
ban is ugyanaz maradt. Vagy, ha lehet 
még fokozni, ezekkel vált az igazi Ki-
rállyá, Isten Bárányává. A töviskoronás 
zsidó Messiás az Isten adta Üdvözítő; az 
egész világ üdvözítője.

Ti feszítsétek meg, én nem fogom - 
mondta pilátus, hiszen nem találom bű-
nösnek. De megkorbácsoltatta, s hagyta, 
hogy töviskoronát nyomjanak a fejébe; 
ez csak az első lépés. Jön a bíborpalást, s 
azután a halálos ítéletet is alá fogja írni. 
pedig nem akarta. Ezen a síkos úton 
azonban nem lehet megállni. 

Hányszor mondtuk balgán: tudom én, 
meddig mehet el az ember... Ha a kis-
ujjadat adod, megtalálja a fogást rajta 
a kísértő, s a karod után te magad is a 
rabságába kerülsz. Az ördög fogságába 
jobb, ha ideiglenesen sem tesszük bele 
a lábunkat. Nehéz, sőt lehetetlen onnan 
kikerülni. Szabadulni lehet csak abból. 
A szabadulás viszont nem rajtunk mú-
lik: ahhoz szabadító kell.

Hála az Úrnak, van szabadító: a tövis-
koronás király a Szabadító. Vagy tudsz 
más megoldást? Én kizárólag a tövisko-
ronás Király szabadítását ismerem, s őt 
magasztalom! 

         Herjeczki Géza (Áhítat 2016)

MINdENKIT MEGTARTÓ 
SZERETET
Máté 18,11–14

Ülök az imaházban a megszokott he-
lyemen. Úrvacsorázott a gyülekezet. 
A záróének előtt-alatt – fejben – „nép-
számlálást” tartok. Ki hiányzik e szép 
napon? És vajon miért? – „Az Úr nem 
akarja, hogy egy is elvesszen!”

Akik itt lehettünk, hány eltévedt 
(elmaradt) juhot fogunk a következő 
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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. április 5. oldal

Hogy élitek meg ezt az új indulást?
Először is mindenki nagyon örült, há-

lás volt, és nagy szeretettel fogadta Kul-
csár testvéréket. Ők is nagyon szeretnek 
bennünket, törődnek velünk, felhívnak 
telefonon, meglátogatnak bennünket, 
körbehívják a testvéreinket, olyanokat 
is, akik eltávolodtak a gyülekezettől és jó 
idő óta nem jelentek meg. Két család tel-
jesen vissza jött az angol közösségből, s 
együtt örvendezünk az Úrban. S hisszük, 
hogy ilyenek lesznek ezután is, mert Kul-
csár testvérék imádkozva, böjtölve az Úr 
előtt állva, felelősségteljesen végzik ezt a 
munkát. Kulcsár testvérék szíve vágya, 
hogy újból egymásra találjon a testvé-
riség Clevelandban és a gyülekezetünk 
újból tele legyen. Hiszem, hogy új meg-
térőkkel is megajándékoz Isten ez által. 

Ez egy szövetségi évközi gyűlés volt. 
Hogy látod, szüksége van-e a clevelandi 
gyülekezetnek a szövetségre, közösségre?

Nagyon fontosnak látom, hogy ebbe 
a szövetségben tartozunk, s itt egymást 
támogatjuk. Még egyszer megköszö-
nöm a szövetségnek, hogy ilyen nagy 
szeretettel felkarolta a gyülekezetünket, 
kisegített, amikor nem volt nálunk lel-
kipásztor. Havonként jöttek a lelkipász-
torok, úrvacsorát osztottak, tanácsokat 
adtak, imádkoztak velünk, s hiszem, 
hogy hazamenve imádkoztak értünk, 
hogy közösségünk megtalálja a célját, 
és ne menjünk szét, hanem tovább szol-
gáljunk neve dicsőségére. 

Beletekinthettem, sokkal mélyeb-
ben, mint évekkel ezelőtt, hogy meny-
nyire fontos, hogy szövetségünk van. 
Lelkipásztoraink ebben a szövetségben 
vannak, s mi, gyülekezeti képviselők is 
közösségben lehetünk velük. Szolgálha-
tunk együtt, neve dicsőségére és gyüle-
kezeteink épülésére.

Hallottam, hogy gyülekezeti lapotok, 
az Ébresztő, melynek te vagy a szerkesz-
tője, kerek évfordulóhoz érkezett.

Istennek dicsőség és hála, hogy ebben 
az évben beléptünk a 25-dik évforduló-
ba. Novemberben tölti be lapunk a 25-
dik esztendőt. Nekem is csoda, hiszen 
annyi probléma ellenére rendszeresen el 
tudtam készíteni. Neked nem kell mon-
danom, hogy nem könnyű folyamat ez.

Hála az Úrnak, beléptünk az ezüst 
évbe. Közösségünk örül ennek. Több-
ször is megkérdeztem a gyülekezetet, 
hogy szükség van-e rá? Minden alka-
lommal pozitív választ kaptam. Hiszem, 
hogy ameddig az Úr akarja és éltet, ad-
dig folytatódni fog a lap, Isten dicsősé-
gére.

Az Úr áldja meg a munkádat is, meg 
az Ébresztő szolgálatát! Vidd haza szö-
vetségünk és a testvériség köszöntését.
    Veres Sándort a szerkesztő kérdezte

Beszélgetés Veres Sándorral, a cleve-
landi gyülekezet egyik küldöttjével
Örülök, hogy évek után újra részt vet-

tél gyülekezeted képviseletében az évkö-
zi gyűlésen. Mondj valamit az elmúlt két 
napon szerzett élményeidből. 

Mivel már elég régen voltam hasonló 
gyűlésen, egy kicsit izgultam, hogyan 
lesz? Láttam a testvérek mosolyát, a 
barátságos fogadtatást, éreztem a lelki 
közelséget, nagyon örültem neki, hogy 
itt lehetek, s láttam ugyanezt Csabán is. 
Éreztem, hogy pozitívan ott vagyunk 
szövetségünknek a munkájában. Hi-
szem, hogy a Jóisten Szentlelke által 
elvégezhetjük az Isten dicsőségére levő 
terveket. Hogy gyülekezeteink fejlődje-
nek, még több magyar lelket elérjünk, s 
jó rendben és ékesen menjen minden.

Nagyon jó volt ez a pár nap együtt. 
Nagyon örültem a gyűléseknek. Érdekes 
témák voltak, hasznosak. Olyanok, ami-
ken érdemes volt átmenni, megbeszélni, 
és az Úr Lelke által sok mindent helyre 
tenni. Hiszem, hogy ez az áldás ki fog 
terjedni a gyülekezeteinkre is. Ha érez-
ni fogjuk a békességet, örömöt, előrelá-
tást a szövetségben, gyülekezeteink is 
élőbbek lesznek, hasznosabbak leszünk 
szövetségünk és népünk számára. 

A misszióbizottsági gyűlésen az első 
nagyobb témakör a gyülekezeti és misz-
sziós beszámolók voltak. Hogy hatottak 
rád a hallottak? 

Nagyon érdekes volt. Nem tudtam az 
adatokat, s hogy milyen tevékenysé-
gek mennek végbe mostanában a gyü-
lekezetekben. Sok minden új dologra 
felfigyeltem, ami áldás külön-külön a 
gyülekezeteknek. Ifjúsági munka, gyer-
mekcsoport, új programok beindulása. 
Ahogy láttam, a taglétszámok is elég 
szépek. Nálunk Clevelandban egy kicsit 
most megfogyatkozott a gyülekezet, de 
hiszem, hogy az Úr Lelke által nálunk 
is fel fog szaporodni a testvériség. És az 
Úr meg fog érinteni olyanokat is, akik 
most még távol vannak az Úrtól, vagy a 
gyülekezettől. Szép volt hallgatni a test-
véreim beszámolóját és örültem, hogy 
mi is beszámolhattunk azokról a pozi-
tív vonásokról, amelyeket tapasztalunk, 
amióta Kulcsár Sándor testvér és kedves 
felesége közénk jött és átvették a gyüle-
kezetünk pásztorolását.

ÉVKÖZI GYŰLÉS, RÁMA TÁBOR
folytatás a 3. oldalról
missziómunkáról. A szórványban je-
lentkező missziós kezdeményezésekről 
is beszélgettünk. A beszámolókat imád-
ságainkkal meg-megszakítva kísértük 
figyelemmel.  

Meghallgattunk a szövetségünkön 
belül munkálkodó Női, Férfi, Ifjúsági 
és Lelkipásztori al-szövetségek mun-
kájáról is egy-egy jelentést. Különösen 
is hangsúlyt kapott a fiatalok közötti, 
egyre bővülő és reménységre okot adó 
munka. Áldást kívánunk rájuk, és segít-
ségükről biztosítjuk őket.  

A visszatekintés után természetesen 
az előretekintés következett. Az előt-
tünk álló szövetségi alkalmainkat tekin-
tettük át, illetve tettünk néhány indító 
lépést, döntést, ahol kellett. Nagyszerű 
év, gazdag program áll előttünk ezúttal 
is. Az Evangéliumi Hírnök folyamato-
san hirdeti majd az eseményeket, meg 
természetesen közölni fogja róluk a be-
számolókat is. Most csak a legközelebbit 
említem: a május végi ifjúsági találkozót 
a torontói gyülekezet fogja megtartani. 

Az Évközi Gyűlés készíti elő a követ-
kező évi költségvetést is. Az Úr iránti 
hálával, és a pénzügyi szakembereink/
testvéreink körültekintő munkájának 
eredményeként sikerül a tavalyi évet 
pozitív mérleggel zárni. Balla Zsigmond 
testvér mindenre kiterjedő ismertetései 
után elkészítettük a jövő évi terveket is. 
Jóreménységgel kérjük és várjuk Urunk 
áldását a továbbiakra nézve is. 

Az évközi áldott ráadása volt, hogy a 
torontói gyülekezet itt a táborban tartot-
ta meg a vasárnapi, ezúttal úrvacsorával 
is egybekötött istentiszteletét. Az ima-
órán két -a gyűléseinken először részt-
vevő- fiatal küldött testvérünk szolgált: 
Lipták Dániel (New York) és Szin Dávid 
(Alhambra). Püsök Dániel, helyi lp. test-
vér személyes bizonyságtételekre adott 
alkalmat ezután a jelen lévő lelkipászto-
roknak és küldötteknek. Az igehirdetést 
Kulcsár Sándor testvér tartotta, mely-
ben hangsúlyozottan ez az üzenet hang-
zott: „a Mester itt van és hív téged.” Az 
úrvacsora előtt újra szolgált a Fűr Béla 
tv. által vezetett évközi-férfikórus. 

Az áldásos istentisztelet és a bősé-
ges ebéd után (amelyet ezen a helyen 
is köszönünk a torontói gyülekezetnek, 
testvéreinknek), hazafelé tartva elmen-
tünk az épülő torontói imaházhoz, ahol 
Püsök Dániel és Balla Sándor testvér 
tájékoztattak bennünket az építkezés 
részleteiről is. Az Úr adjon erőt testvé-
reinknek a folytatáshoz és segítse őket 
egészen a befejezésig is.

                              Herjeczki Géza
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2016. április

Miközben napjainkban egy időben 
kell eleget tenni többféle szerepnek, pl. 
háztartási munkák, család, karrier épí-
tése, munkahely, gyülekezet stb. aköz-
ben felgyorsuló világunkból különböző 
hatások érnek bennünket. Emiatt aztán 
gyakran konfliktus helyzetbe kerülünk, 
és keressük a feladataink közötti egyen-
súlyt. Az egyensúly keresését csak ne-
hezíti a generációk közötti különbség 
gyors változása. Lássuk be, másként 
tájékozódnak az idősebbek, és másként 
a fiatalok. A fiatalok előtt sok az alter-
natíva, és sok esetben nem látnak példát 
maguk előtt, illetve a hozott példák nem 
továbbadhatóak. Mi a teendő, hogyan 
változzunk? Mi a mi tájékozódásunk 
alapja? 

A fenti kérdéssor egy fontos igei ki-
jelentéshez vezet el: Zsid 13:8-9a. “Jé-
zus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól 

ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. 
Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik 
meg a szív,...”  Számunkra nagyon fon-
tos az Ige által felmutatott irány, hogy 
ebben erősödjön meg a szív. A hívő nő-
nek elsősorban hűnek kell lenni abban, 
amiben az Úr elhívta. Tudnunk kell, 
hogy még a képességeink is sáfárságra 
adattak. 

Értékek számunkra az előttünk meg-
élt életpéldák. Az Ige azt mondja, hogy 
kövessétek hitüket. Folyamatosan fel 
kell ismernünk a rendelt időt is: minek 
van most az ideje a családban, a gyüle-
kezetben, ami esetleg később bepótol-
hatatlan és visszahozhatatlan? A csa-
ládi, hívatási, gyülekezeti szerepekben 
és szolgálatokban való eligazodás egy 

folyamatos egyensúly keresést jelent.
Szombat reggel szép napra ébredtünk. 

Voltak akik úgy kezdték a napot, hogy 
kocogni mentek a kinti friss levegőn. 
Majd a finom reggeli után készek vol-
tunk dicsőíteni a mennyei Atyát szép 
lelki énekekkel, amiket Boda Erika és 
énekestársai készítettek elő számunkra.

A második előadás címe: A nő értéke 
és önértékelése. Ismét egy kis ízelítő az 
elhangzottakból:

 Önértékelésünk alapjai: befogadott-
nak, értékesnek és alkalmasnak lenni. 

Egy feladatot is kaptunk kérdések 
formájában, amit ki-ki magának kel-
lett megválaszoljon, és később ezek a 

kérdések adták a csoportos beszélgetés 
irányát is. Vannak-e olyan emberek a 
környezetünkben, akik csak önmagun-
kért el tudnak fogadni? Mik az értéke-
im? Miben vagyok ügyes? – Nagyon 
fontosak a visszajelzések! Ismerem-e a 
lehetőségeimet, határaimat és korláta-
imat? Nagyon fontos a helyes önisme-
ret! Jakab apostol mondja, hogy az Ige 
egy olyan tükör, amibe belenézhetünk: 
a „szabadság tökéletes törvénye.” Az 
Ige tükrében helyes önismeretre ju-
tunk.  Ésaiást amikor elhívta az Úr, látta 
az Urat, és az Ő jelenlétében meglátta 
önmagát, és felkiáltott: „Jaj nekem…”, 
de amikor az angyal megérintette, azt 
mondta neki: „..bűnöd el van véve, vét-
ked meg van bocsátva.” (És 6:1-7)  

Fontos Krisztus testébe beintegrá-
lódni, mert így időtálló és idősszerű 
értékekhez juthatunk. “Teljes öröm van 
Tenálad” – mondja a zsoltáros. Fil 4:13-
ban azt olvassuk: „ Mindenre van erőm 
a Krisztusban aki engem megerősít.” 
Fontosabb az Őbenne maradás, mint az 
érte végzett teljesítményünk. A teljesít-
ményünkben csak akkor van érték, ha 
Ő tehet képessé, ha Ő készítheti el szá-
munkra a jó cselekedeteket, amelyek-
ben járnunk kell, és ha Ő adhat hozzá 
bölcsességet, hogy megtegyük azokat. 
Eközben nagyon fontos az ima, az Úr-
ral való kapcsolattartás. A belső beszéd 
mindig meg kell előzze a tettet.

Generációk tegnap, ma, és holnap...
2016. március 11-13 között az Észak 

Amerikai Magyar Baptista Nőszövetség 
szervezésében Női Csendes-napokat 
tartottunk az Észak Carolinai Asheville-
ben, a Billy Graham Konferencia Köz-
pontban.

Örömmel indultunk útnak péntek 
reggel egymást biztatva, lelkesítve, és 
számon tartva, hogy ki mikor indul és 
érkezik meg a helyszínre. Déltájban lan-
doltunk Charlotte-ban, és miután autót 
béreltünk, még kb. két órás út várt ránk. 
A nap meleg sugarai és a szép hegyi tá-
jak eltöltötték a szívünket örömmel és 
jókedvvel, és alig vártuk, hogy megér-
kezzünk. Egy csendes, a világ zajától 
távol eső és felfrissülésre alkalmas kör-
nyezet várt ránk.

Isten kegyelméből és szeretetéből 
anyák, lányok, nagymamák mindent 

félretéve vállalták ezt az utat azért, hogy 
közösségben lehessünk az Úrral és egy-
mással. 

Vissza gondolva a hétvége áldásaira, 
nagyon hálásak vagyunk Dr. Berszán 
Lídiáért, aki elfogadva meghívásun-
kat Kolozsvárról vállalta a hosszú utat, 
hogy szolgálhasson felénk. Előadásai-
ban ötvöződött a szaktudás és az Úrral 
való járás sajátos tapasztalata. 

A Konferencia mottója: Generáci-
ók tegnap, ma és holnap avagy Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mindörökké.

péntek este vacsora után került sor az 
első előadásra: Női szerepek a mérle-
gen, illetve Hogyan hat a globalizálódás 
a hagyományos női szerepekre? Csupán 
néhány gondolat az előadásból:

NŐI CSENdESNAPOK A BILLY GRAHAM CENTERBEN

Meghívott előadónk: Dr. Berszán Lídia 



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. április 7. oldal

Minden életkorban, minden helyzet-
ben fontos, hogy megtaláljuk a felada-
tunkat.  Szükséges, hogy változzunk. A 
körülmények változása is hozza, hogy 
mindig igyekezzünk a legjobbat kihoz-
ni magunkból. Korlátaink között hajla-
mosak vagyunk az elcsüggedésre, de a 
Tőle való függésben megtapasztalhat-
juk, hogy Ő tesz alkalmassá bizonyos 
feladatok elvégzésére. 

Szó volt az önbizalomról is. A szó 
maga a bibliában nincs említve, de köz-
vetett utalásokat gyakran találunk az 
önbizalommal kapcsolatosan. A péld 
3:5-ben azt olvassuk: „Bizodalmad le-
gyen az Úrban teljes elmédből, a ma-
gad értelmére pedig ne támaszkodjál.”  
Jézus bolondnak nevezi a magában és a 
szerzeményében bízót. (Lk 12:20)  Ha 
magunkra nézünk, elbizakodunk vagy 
elkeseredünk. A Hozzá való ragaszko-
dás, a Tőle függés belső tartást és ener-
giát ad. A bibliában kb. 70x fordul elő: 
boldog ember az, aki az Úrban bízik és 
reá hagyatkozik. 

Az előadás után kiscsoportokban 
folytattuk a beszélgetést. Mindenki a 
saját korosztályával tudta megbeszélni 
az aktuális témákat, a csoportvezetők 
segítségével.

Ezután várt bennünket a finom ebéd. 
Majd kilépve az ebédlőből a napsütéses 
teraszon fényképeket készítettünk. 

Délután sokféle lehetőség kínálkozott 
számunkra: ismerkedés, beszélgetés, 
„Ruth’s attick” bookstore meglátoga-
tása. A délután folyamán Dr. Berszán 
Lídia lelkigondozói beszélgetéseket is 
vállalt. A felajánlásra többen is jelent-
keztek.

Majd ellátogattunk a „Chapel”-ba. A 
konferencia központtól úgy fél órányi 
gyaloglással lehet eljutni oda. Egy szép 
kis kápolna, beépítve a domboldalba. 
Barátságos, tiszta, világos ablakok...  
máris otthonosan éreztük magunkat és 
egyik éneket a másik után énekeltük. 
A terem akusztikája gyönyörűen vissz-
hangozta velünk Urunk dicséretét. A 
kápolna emeleti részén egy imaterembe 
érkeztünk, ahol egy dolgot lehetett ten-
ni: leborultunk és hálát adtunk. Majd az 

alagsorban egy kisebb kiállítást tekint-
hettünk meg Billy Graham testvér mun-
kásságáról.

Ezután már csak kevés időnk maradt, 
hogy készüljünk a vacsorára és az esti 
előadás meghallgatására.

A harmadik előadás címe: Tetszeni 
vagy szeretni? Anya és lánya – szövetség 
az életért. Konkrétabban a nők kapcso-
lati sajátosságairól volt szó: mik az erős-
ségei és a gyengeségei? Továbbá prak-
tikus tanácsok hangzottak el anyáknak 
és lányoknak, két igei példán keresztül. 
Egy pozitív és egy negatív példa lett be-
mutatva. Jókébed és Mirjám gyönyörű-
en összefognak, hogy megmentsék Mó-
zes életét. Mindketten nagyon szeretik 
Mózest. Kockáztatnak és összedolgoz-
nak. Isten együtt dolgozik velük, tervük 
sikerül, elérik céljukat: életet mentenek!

A másik példa Heródiás és Salomé. 
Anya és lánya, szintén cselekvés köz-
ben. Ez esetben viszont a mozgatórugó 
a gyűlölet és a tetszeni akarás. Döbbe-
netes, ahogy összedolgoznak az élet el-
len. Csapdát állítanak, és a terv sikerül. 
Salomé megnyerte a király tetszését, de 
ez egy ember életébe került.

Tudatosan vagy nem tudatosan pél-
dák vagyunk lányainknak: tetszésben, 
szeretésben, szövetkezésben, az életért 
vagy az élet ellen. A kiváltképpen való 
út a szeretés és segítés. Az mindig a má-
sik ember javáról szól.

Ezután játékra került sor Szabó Eri-
ka vezetésével. Miután a márciusi szü-
letésnaposokat köszöntötte, előre hívta 
az anyákat és leányaikat. Létszámban 
is szép csapat állt elő. Köszöntötte őket, 
majd mindnyájan felsorakoztunk a te-
rem közepén. Egyik cipőjét mindenki 
ott kellett hagyja a középen. Ezután Eri-
ka imádkozott a cipőkért és a gazdáiért. 
Majd mindenki magához vett egy cipőt 
és meg kellett keresse a gazdáját azzal a 
feltétellel, hogy öt dolgot megtud róla. 
Jó lehetőség volt az ismerkedésre. 

Élményekkel tele tértünk nyugovóra 
szombat este.

Másnap esőcseppek csendesen kopo-
gó hangjára ébredtünk. Összepakolás, 
szobák kiürítése, a hazautazás gondo-
latai kötötték le többnyire a figyelmün-
ket. A reggeli után készek voltunk az 
Úr dicsőítésére és a negyedik előadás 
meghallgatására: Az én Misnám – Ge-
nerációs történetek Isten csodáiról. És 
55:10-11 „..Az Ige nem tér vissza üresen, 
hanem eléri célját…” 

Tanítást hallhattunk a generációk kö-
zötti különbségekről, tájékozódásról, 
alkalmazkodásról és kapcsolatokról. 
Tudunk-e tenni valamit, hogy segítsük 
a fiatalabb nemzedék tájékozódását, 
kapcsolati viselkedését? – A Misna a 
szájhagyomány útján tovább adott Igét 

A márciusi Női Konferencia 
margójára

 Jézus Krisztus tegnap, ma és mind-
örökké ugyanaz. Zsid 13,8 

Bár a világ változik körülöttünk, nap 
mint nap különböző hatások érnek min-
ket és családunkat, egy dologban bizto-
sak lehetünk: van Valaki, aki nem vál-
tozik, akihez bizalommal fordulhatunk 
minden élethelyzetben, aki előtt nincs 
lehetetlen helyzet, és akiben bízhatunk, 
hisz megígérte, hogy velünk lesz. 

Isten nőnek teremtett minket, ami az-
zal is jár, hogy sokakban felmerül a kér-
dés, így bennem is, hogy hogyan is lesz 
csendes ez a hétvége?

De minden el volt már készítve, így az 
örömteli találkozások mellett, a dicsőí-
tésen, az előadásokon és bizonyságte-

jelenti. Az Isten tetteiről és csodáiról 
szóló történetek átadása felelősségünk 
és egyben lehetőségünk is. A fiatalabb 
nemzedékben felébreszteni a Krisztus 
követése iránti vágyat életpéldánkkal 
és történeteink által lehet. Gyermekeink 
életében vannak különösen fogékony 
időszakok, amikor érdeklik őket az elő-
deik Isten-élményei és a hittapasztalata-
ikról szóló történetek. A hitre-jutásukért 
sokat tehetünk mi szülők is.

Ezzel a felelősséggel és lehetőséggel 
a szívünkben hagytuk el ezt a csodála-
tos helyet: NC. Asheville, Billy Graham 
Center at the Cove. Mindig úgy fogunk 
gondolni erre a helyre, mint ahová még 
szívesen visszajönnénk máskor is… ta-
lán ismét egy “csendes hétvégére”? 

Hálás szívvel köszönjük az Úrnak, 
hogy lehetővé tette számunkra a kon-
ferenciát, és az Ő áldásaiban részesített 
bennünket. Köszönjük a Szövetség ve-
zetőinek, hogy támogattak bennünket 
anyagiakban és imádságban egyaránt. 
Köszönjük Lídia szolgálatát. És végül, 
de nem utolsó sorban köszönet illeti 
Novák Györgyit, Gergely Piroskát, és 
mindazokat akik kisebb-nagyobb részt 
vállaltak a konferencia megszervezésé-
ben. 

Mindenért az Úré legyen a dicsőség!
                           Lukács Erzsike

Lukács Erzsike köszönti Berszán  
Lídiát, és szervező munkatársait: 

Gergely Piroskát és Novák Györgyit

A csendes-napok valóban csendes, 
áldott percei az áhítatok voltak. 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2016. április

kor kaptunk, vagy amikor imádkoztunk 
értük. Jussanak ezek gyakran eszünkbe, 
bátorítsanak bennünket. Merjünk bízni 
Benne, mert Ő ma is ugyanaz, nem vál-
tozik, hűséges, és amit megígért azt meg 
is tartja!

Ahogy engem bátorított, bátorítson 
titeket is: “tiétek ez az ígéret és gyer-
mekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol 
vannak, akiket csak elhív magának az 
Úr, a mi Istenünk”. Apcsel 2,39
                              Tünde Koncz Phee

véseken keresztül meghallhattuk Isten 
hozzánk szóló szavát, mert valóban, 
ahol ketten vagy hárman az Ő nevében 
összegyűlnek, ott van közöttük. Ott volt 
Jézus, az elmondott szavak mögött, a 
kiscsoportokban őszintén kimondott 
megnyilatkozásokban, az örömökben. 

Az utazástól és az időjárástól való fé-
lelmet is elvette a szervezők szívéből, és 
azt hiszem őszinte hálával köszöntünk 
meg mindent, amit elkészített.

 Csodálatos, ahogy Isten megterem-
tette a nőt, és amilyenné teremtette. 
Megkaptuk a befogadás és gondoskodás 
képességét, és a legnagyobb ajándékot: 
az anyaság örömét is. 

Bár még nem vagyok édesanya, de 
ahogy haladok előre a korral, egyre job-
ban érzem, hogy milyen csodálatos ér-
zés is lehet, és egyben hiány is, ha nincs.

 Mert Isten, ahogy hallottuk az elő-
adásokból is, társas lényeknek teremtett 
minket, és bár a feminizmus azt hirdeti, 
hogy mi nők képesek vagyunk helytállni 
egyedül is, igazából a szívünk mélyén vá-
gyunk a bátorításra, egy hűséges társra.

 Foglalkoztat bennünket az önérté-
kelés is nagyon sokszor. Mennyit érek? 
Fontos vagyok-e? Helyt tudok-e állni a 
gyülekezetben? Hogyan bontakozhatok 
ki? Mik az erősségeim? Mik az értéke-
im? Miben vagyok kompetens? Jó volt 
ezekre a kérdésekre kisebb csoportok-
ban választ kapni. 

Mindezek mellett számomra a vasár-
nap délelőtti előadás volt sokatmondó. 
Amikor arról volt szó, hogyan adjuk to-
vább gyermekeinknek, unokáinknak, a 
mai generációnak Isten Igéjét. Fontos a 
történetek mesélése gyerekeinknek, fő-
ként a személyesen átélt megtapasztalá-

sok. Fontos, hogy lássa gyermekünk a 
bennünk levő élő hitet. Megjegyeztem 
azt, hogy amíg élő hitre jutnak, addig 
az elődeik hite fontos kapaszkodó lehet. 
Nagyon fontos, hogy amikor megkérde-
zik, anya te hogyan csináltad, te hogyan 
döntöttél, akkor szavaink igazolják ko-
rábbi tetteinket.

Lídia nagyon fontosnak tartotta a 
gyermekeinkre, és az egész életünkre 
nézve, hogy támaszkodjunk Isten ígé-
reteire! Biztosan tudnánk felsorolni 
igéket, amiket gyermekünk születése-

presentation by Dr. Berszán was entitled: 
“Womens’ Roles on the Scale: How does 
globalization effect the traditional roles 
of women?” Dr. Berszán touched upon 
the challenges of a changing world and 
raising children in a technological world 
in comparison to the roles of women in 
the transition of these changes.  

The title of the second presentation, 
which was held Saturday morning, 
was “Am I worth only what I achieve? 
A womans’ value and self-value.”  In 
other words, what are women worth 
and what I am worth as a woman? Is it 
measured in reachable “worldly” goals 
and/or expectations? Is a woman only 
worth what she can accomplish such 
as how many children she can birth? 
Or how great of a partner she is? As 
Dr. Berszán stated, a woman’s value 
should be measured through the eyes 
of God according to the Bible.  The 
third presentation by Dr. Berszán was 
held Saturday evening and was titled: 
“To be liked, or to love? Mother and 
daughter: a covenant for life.”  In this 
presentation, Dr. Berszán touched on 
different relationship types between a 
mother and daughter and distinguished 
on how to keep a mother-daughter 

relationship healthy and strong.  Lastly, 
the Conference was wrapped up by the 
fourth presentation on Sunday morning: 
“My Mishnah.  Generations of stories 
of God’s miracles.” The Mishnah is also 
commonly known as the “Oral Torah” 
of the Jews, which consists of six orders 
that are then broken into a total of 63 
tractates.  In other words: we were asked 
to consider what our Mishnah may be? 
What are some orders or stories, that if 
we were asked, we may be able to put 
into our own modern-day Mishnah?  
What is our own story?

Dr. Berszán closed the conference 
with reminding us that we, as women, 
wear many hats: wife, mother, daughter, 
daughter-in-law, mother-in-law, grand- 
mother, sister, employee, boss, pro-
fessional; the list goes on and on, but, 
the most important question that we 
need to ask ourselves is who am I to 
God? Am I fulfilling my roles in a way 
that is pleasing to the Lord? Am I being 

HUNGARIAN BAPTIST 
WOMEN'S CONFERENCE

I count it a pure blessing to have 
been able to take part at the 2016 
Hungarian Baptist Women’s Convention 
Conference, which was held at the 
breathtakingly beautiful Billy Graham 
Training Center at The Cove (Asheville, 
NC) between March 11 and 13.  When I 
was approached the prior year regarding 
leading the women in worship for that 
weekend, I did not know that God had 
much more in store for us than we could 
have ever imagined. From the gorgeous 
scenery, relaxing atmosphere, bonding 
of family and friends, fellowship with 
other Hungarian women from numerous 
states, delicious gourmet food (let’s not 
forget the food!), inspiring messages 
from our guest speaker, worship with a 
room full of women lifting their voices 
to our Lord…God blessed us more than 
we deserved! All glory be to God!

The Conference opening was held 
Friday evening by the president of 
the Hungarian Baptist Women’s 

Convention, Mrs. Erzsébet Lukács.  
The guest speaker for the Conference 
was Dr. Lidia Berszán, Professor at 
Babes-Bolyai University in Kolozsvár, 
Romania.  The topic Dr. Berszán chose 
for the Conference was: “Generations 
yesterday, today and tomorrow…Jesus 
Christ yesterday, today, and forever.”   
Although this was the main topic for the 
Conference, it was further broken down 
to four presentations, subparts rather, 
in which a more in-depth teaching was 
given at each presentation.  The first 
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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,
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miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
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rövid epizód a nép életében. Nem ez a
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teket! 2Mózes 14: 13, 14.
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tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
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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!
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Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
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„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
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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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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).

often the case that Satan doesn’t need to 
tempt us, or spend very much effort to 
get us to walk on a path that is not the 
Lord’s.

Many of us come from a background 
of immigrants. One of the things we have 
learned from our parents is the value of 
work. One of the things we have learned 
from the bible, our churches and religion 
is to work as to the Lord, and not merely 
for the sake of work or show. I realized 
that as a result, we often put work first, 
the church first, and everything else 
before our family which should be our 
primary obligation. 

In this, Satan doesn’t even need to 
be involved in our lives because we are 
our own enemies. We are so focused on 
trying to realize the efforts our parents 
and churches have put into our lives, 
that we devote our lives to success 
(however measured). We justify this by 

remembering the example of paul and 
his work, the instructions from the Lord, 
and the sermons we hear in our churches. 
These are all good. I am not saying they 
are not. They become dangerous when 
we focus on them primarily.

I know that this is easier to write down 
than the reality. Some people genuinely 
have no choice, they have to work two 
jobs to provide for their family, and 
support them, and even in these cases 
they can barely get by. But we often 
forget the promises of the Lord and his 
power over our lives. That he is the one 
that provides for our needs, not us. Yes, 
it happens that we have jobs, we work, 
and everything moves along, but it is a 
result of his will and effort in our lives, 
and not because we are smart, or strong, 
or powerful.

I realized at least for me personally 
that success is addictive. Work is 
addictive. And the overall life we live 
in is addictive. At any time I can find 
out how anybody is doing by going on 
facebook or linkedIn, or how a company 
is performing by looking at the inter-
net. Satan doesn’t need to tempt me, 
because the very lessons I learned and 
values I hold which are all good, are 
taken to a degree where they hurt me, 
and those around me. I do not know if 

At the Mid-Year Meeting  
of Our Convention

As someone who had never gone to the 
yearly convention before, I didn’t quite 
know what to expect. I wanted to attend 
so that I could gain an understanding of 
how the finances of the convention work, 
how we support field missionaries, local 
churches, and where there may be an 
opportunity to help in the future. 

I met another brother who was also 
there for the first time, and we started 
talking about life, growing up in the 
church, and America more broadly. 
More importantly, the initial reason I 
wanted to attend seemed to be engulfed 
by the discussions we had. A summary 
of the most important points are 
compiled below.

The first was the realization that 
all of the people in our churches, the 
members who lead them, the pastor, 
and general population are all men and 
women that are human beings. We often 
hold up leaders on a pedestal, when 
in reality they are people in need of 
encouragement like us, get tired like us, 
and are subject to the same challenges 
as us. I believe we know this, but often 
forget, and is good to be reminded of. 
Encourage the people in your churches. 
Each of them is small and we likely all 
know each other. Why go in on Sunday 
for a formality, when it can be more.

The second, and most important is 
that we live in a world that is not like the 
ones before us. Things are faster, more 
connected, and as a result our attention 
is divided constantly. I realized that it is 

ECUADOR 7.8 EARTHqUAKE
Washington, DC (BWA)--Baptists in 

Ecuador and other countries are offering 
emergency relief to those affected by the 
7.8 earthquake that struck the country 
on April 16.

Almost 600 have been killed, more 
than 8,300 were injured and more than 
150 remain missing,.

Israel Baptist Church in the city of 
Guayaquil said "We're getting bottled 
water, canned food, dry food, powdered 
milk, tents, basic hygiene products, 
portable batteries, lamps and kitchen 
utensils" to earthquake victims.

The congregation's pastor is Parrish 
Jacome, Baptist World Alliance (BWA) 
regional secretary for South America 
and executive director of the Union 
of Baptists in Latin America. Jacome 
declared the earthquake as "one of the 
most terrible events to have happened in 
Ecuador."

A Rescue 24 team comprising 
Hungarian and North Carolina Baptists 
in the United States arrived in the 
country on April 18. They are working 
with Ecuadorian Baptists to assist with 
search and rescue and to provide medical 
assistance, sanitation and temporary 
shelter to those in need.

Rescue 24 indicated that the earth-
quake damaged communications, trans-
port and sewage systems, making it 
difficult to conduct rescue operations.

"The Baptist Convention in Ecuador 
and all the churches have organized 
to send support and coordinate help 
coming from abroad," Jacome said. "We 
are sending teams to the most affected 
areas for relief."

Jacome said "the response team is 
still finding people alive under the 
wreckage. He told Christian Today that 
Ecuadorians are "facing a complicated 
and difficult situation." 

The BWA, which is still receiving 
donations, sent an initial sum of 
US$15,000 in emergency assistance.

Baptist World Alliance,  bwanet.org

an example to my family while fulfilling 
my roles as a “modern-generation” 
woman?  My prayer is that we may be 
beacons of light in this darkened world 
and leave our legacies from generation 
to generation of what a true God-fearing, 
Christian woman truly resembles.  

           Erika Boda, Cleveland, OH

this is the case for others. If it is, I can 
only encourage you to remember that 
the Lord never leaves his own. His 
promises always stand. This can’t be 
the first time that this has happened in 
history because there is nothing new 
under the sun (said a wise man once), 
and if this is so, that means the Lord is 
the answer as he always is. I need to be 
vigilant because the best of what I have 
can easily turn into the worst. Maybe 
this is the case for you too?

                             Daniel Liptak

Members of the Missions Committee
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2016. április

William Martin, Billy Graham kissé 
profán életrajzírója leírja, hogy 1957 
-ben Balla György New York-i prédiká-
tor - aki Erdély szülötte - meghívta Billy 
Grahamet egy magyarországi látogatás-
ra. Ezt a meghívást Billy Graham elfo-
gadta. Ekkor dr. Haraszti a következő öt 
évre elkötelezte magát, hogy megszerzi 
a hivatalos meghívót.

Ezalatt az idő alatt nem találkozott 
Billy Grahammel. Nem kapott útikölt-
séget, sem telefon, sem postaköltséget, 
ami dollárok ezreit tette ki. Billy Gra-
ham társaságánál senki nem hitt abban, 
hogy ez dr. Harasztinak sikerül. Az 
eredményt valamennyien tudjuk.

Azt is tudnunk kell, hogy angolszász 
nyelvterületen élünk. A világ legna-
gyobb, közel azonos érdekeltségű és 
nagy hatalmú területe ez. Ebben is le-
gyünk korrektek, tájékozottak. Közö-
sen szerezzünk jó nevet nemzetünknek. 
Mert ha közülünk valaki példátlanságot 
követ el, nem azt fogják magyarázni, 
hogy melyik területről jött, hanem azt, 
hogy magyar.

De azért itt is tudni kell, hogy egy ki-
csit más az Egyesült Államok és más Ka-
nada. Még ha akkora is a barátság és az 
összefonódás. Olykor büszke vagyok rá, 
hogy milyen méltósággal tudja vállalni, 
ha némely dologban más látáson van 
Kanada. Az én szívemhez Kanada áll 
közelebb. Itt élek, ez választott hazám. 
Másokhoz közelebb áll az Egyesült Ál-
lamok. Ám legyen! Bár itt is előfordul, 
hogy valakinek jobban tetszik a másik. 
pl. Niagara. Erről ennyit. 

2. KIRÁLYI PAPSÁG
Következzék a Királyi papság, szent 

nemzet.
Az elmondottak reális tényezők. 

Mégsem veszhetünk bele a lelket, szel-
lemet bilincsbekötő magatartásba. Isten 
Igéje új perspektívát nyit számunkra. Is-
ten előtt nincsen személyválogatás. Egy 
Atyának a gyermekei vagyunk, egy-
másnak testvérei vagyunk. Királyi pap-
ság, szent nemzet, megtartásra való nép.

Ha ennek a népnek a szellemét, jó il-
latát megérezzük egymáson, elfelejtjük 
a nemzeti eredetet. Sőt, lehet, állhat kö-
zelebb hozzánk egy más nemzetiségű, 
mint a vér szerinti rokon. Ezt jelenti a 
felülről való származás. Az újteremtés, 
az isteni kiválasztottság. Mi, jelenle-
vők, sajátos összetételünk mellett is egy 
pontosan meghatározott missziónak a 
szolgálatát vállaltuk. A magyar nyel-
vű baptista missziót. Ezt soha nem 
tesszük újra kérdésessé. Ha valaki mást 
akar, elég nagy Kanada, Amerika, ám 
tessék: nekünk a magyar nyelvű misz-
szióban kell tudnunk eligazodni. Így tu-

Oláh Lajos, szövetségünk egykori elnö-
ke, volt kiplingi és torontói lelkipásztor 18 
éve ebben a hónapban ment el az Úrhoz. 
Rá emlékezve, s egyúttal egy fontos té-
mát újra felemelve idézzük egy 1996-ban, 
vagyis éppen 20 éve, a honfoglalás 1100 
éves évfordulóján elhangzott beszédét, a 
„...futásomat elvégeztem...” című könyvé-
ből. (szerk)

"Rövid előadásomat nem vélemé-
nyezésre, hanem elfogadásra ajánlom. 
Kérem, hogy ne az egyes mondatokat, 
hanem az elmondottak egészét vegyük 
figyelembe.

Egy ilyen fajta elmélkedés a honfog-
lalás 1100. évfordulóján és a Kornya-
féle misszió 150. évfordulóján minden-
képpen esedékes. Témánk két fő részre 
oszlik. Magyarságtudatra és Isten népe 
tudatra.

1. MAGYARSÁGTUdAT 
Minthogy a mi missziónk sajátos jel-

lege a magyar nyelven végzett munka, 
különös gondosságot igényel az egész-
séges magyarságtudat ápolása. Először 
erről.

Mit is jelent az, hogy magyar? Ilyen 
fajta nincsen. Eredetünket illetően egyre 
inkább megoszlanak a vélemények. Tu-
dunk finnugor, Urál-altáji, török, sumér 
eredetről. Ezek felett vitatkozni ártatlan 
szórakozás. Ma már azt is tudjuk, hogy 
minden nemzet eredete őshomályba tor-
kollik. Miért lenne a mienk másként? A 
hazai néplélek megosztottságának fáj-
dalmasan más gyökerei vannak. A nagy 
nemzeti tragédiák. A tatár, a török dúlás, 
az osztrák sovinizmus megritkították, 
csaknem kiirtották népünket. A külön-
böző eredetű népek nem meghódították 
Magyarországot, hanem behívták, lete-
lepítették őket. Voltak, akik megelőztek 
bennünket a Kárpátmedencében, vol-
tak, akik velünk jöttek. Így lett Magyar-
ország sok nemzetiségű állam.

Már az elemi iskolában így tanultam: 
Magyarországon vannak magyarok, 
németek, románok, tótok, szlovének, 
horvátok, sokácok, rácok, bunyevácok, 
bosnyákok, besenyők, örmények, bö-
szörmények, kunok, jászok. A lista nem 
teljes, és nem véletlenül ilyen.

Ahány nevet hallottunk viszont, any-
nyiféleképpen reagálunk dolgokra. Any-
nyiféle a genetikai megosztottság. Igaz, 
hogy ha ezt mi mondjuk, az rasszizmus. 
Ha mások mondják, az nemzeti érdem. 
Ezt az elmarasztalást vállalnunk kell.

Egy magyar nyelvű misszióban dolgo-
zónak ennyiféle lelkületet kellene szeme 
előtt tartania. Még ha csak a tudatalatti-
ban is. Mégpedig alapos emberismeret-

tel. Ezt nem lehet elkegyeskedni. Sok fel 
nem oldható viszály támad ebbeli hiá-
nyosságok miatt.

Mindehhez jön még a mi történelmi 
tragédiánk, Trianon. Tudjuk, hogy ez a 
kérdés irritálja az érintetteket. Nekünk 
azonban fájdalmasan több rétű gondot 
okoz. Mert nemcsak arról van szó, hogy 
ezek a magyarlakta területek nem tar-
toznak az anyaországhoz, hanem még 
nagyobb gond, hogy másként nem tar-
tozunk össze. Olykor az elszakított terü-
leteken nagyobb a magyarságtudat. De 
bilincsbe köti őket az a reális tény, hogy 
más érdekeltségű néppel élnek együtt.

Ez annyira reális tényező, hogy ezek 
alól az erők alól sem Kanadában, sem az 
Egyesült Államokban és sehol a világon 
nem szabadul fel az, aki magyar. Mindig 
figyelembe kell venni, hogy hozzátarto-
zóik, az otthon hagyott gyülekezet mi-
lyen érdekeltségű területen van. Ezeket 
mi is valamennyien vegyük figyelembe. 
Meg az anyaország érdekeit is. Ezeket 
kezelni elfogulatlan gondolkodást, nagy 
bölcsességet, körültekintést igényel. Az 
otthoniak tudják, hogy mi hol élünk.

Mi is az, ami tulajdonképpen ma-
gyarrá teszi a magyart? Mindenek-
előtt a megtett történelmi múlt. Ebben 
a Dugonics Tituszok, a Petrovics Sán-
dorok, Bem Józsefek felülmúlhatatlanul 
tudtak azonosulni.

Azután a nyelv, a kultúra. Más nyel-
vet megtanulhatunk, a saját nyelvünk-
nek a lelkét érezzük. És ezen a nyelven 
csodálatos dolgok születtek. Berzsenyi, 
Vörösmarty, Arany, Petőfi, Ady, Katona 
József, Madách, világnagyságok. Jókai, 
Mikszáth, Móricz, Illyés Gyula, Eötvös 
báró és a végtelen sor.

Zenei kultúránk világszerte ismert. És 
ez nem nagy bűn.

Erdélyben hirdették meg először a vi-
lágon a teljes vallásszabadságot.

Százötven évvel ezelőtt virágzik ki 
a sajátosan magyar parasztmisszió, 
Kornya Mihállyal az élen.

Amennyire lehetett, kerültem a poli-
tikai területet. De nem lehet nem szól-
ni az olyan jellegzetes összefonódásról, 
mint a Billy Graham-jelenség. Amiben 
a fő érdem a közöttünk ülő dr. Haraszti 
Sándoré. És a Magyarországon történt 
eseményeké.

John Pollock, Billy Graham hivatalos 
életrajzírója könyve 296. oldalán így ír: 
Dr. Haraszti Sándort származása, mű-
veltsége, élettapasztalata valósággal 
kijelölte erre a szolgálatra. Kiképzést 
kapott a marxista filozófiából, ami elő-
feltétele volt annak, hogy valaki el tud-
jon igazodni, és kaput tudjon nyitni Billy 
Grahamnek Kelet-Európába.

NEMZETI, NÉPI EGYSÉG   1Péter 2: 9-12
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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. április 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.

Mit mond majd a Király?
Volt egyszer egy kis küldönc a király 

udvarában. Nem sok dolga volt. De egy-
szer csak a király magához hívatta. Tró-
nusáról egy papír tekercset nyújtott át a 
fiúnak. A tekercsre ez volt írva:

A város másik oldalán, a börtönben 
van egy fogoly, akit ma kellene kivégez-
ni, de úgy határoztam, hogy megkegyel-
mezek neki.  

- Gyorsan vidd ezt az üzenetet a bör-
tönőrnek – szólt a királyi parancs.

A fiút átjárta az üzenet fontosságának 
tudata. Ahogy szaladt a városon át, arra 
gondolt, milyen boldog is lenne az a fo-
goly, ha tudná, hogy az akasztás helyett 
kegyelemben részesült.

Ahogy szaladt, meglátott egy ruhás 
üzletet. Vásárolt gyorsan néhány ruhát, 
hiszen arra gondolt, hogy a fogolynak 
szüksége lesz ruhára. Kissé tovább ha-
ladva meglátott egy vendéglőt, vett hát 
valami ételt, hiszen tudta, hogy a fogoly 
éhes lesz.

Azután minden erejét megfeszítve 
szaladt a börtön felé. Amikor megér-
kezett, egyenesen a börtönőr irodájába 
ment. Ragyogó arccal nyújtotta át a bör-
tönőrnek a tekercset, mondván: 

- Ezt maga a király küldi; az ember-
nek, akit ma kellene kivégezni, megke-
gyelmezett.

A börtönőr egyszeribe remegni kez-
dett, elcsukló hangon kiáltotta: 

- Fiam, 5 perccel ezelőtt kivégeztük 
azt az embert; már halott, érted, halott!

A könnyei potyogtak a kisfiúnak, 
amikor kibotorkált a börtönből. Az őrök 
hallottál, amint újra és újra így beszélt 
magában: 

- de mit szól majd ehhez a király? Mit 
mond majd a Király? Mit szól majd a 
Király?

                         (szerzője ismeretlen)

(Vannak szép és hasznos feladataink, 
de egy életbevágóan fontos feladatunk 
is van: a szabadulás jóhírét elvinni az 
elveszetteknek - amíg lehet.)

A tízparancsolat és én (8)
NE LOPJ!

"Ne orozzatok és ne hazudjatok, és 
senki meg ne csalja az ő felebarátját." 
3Móz.19,11.

Mi van veled, olyan letört vagy? Á, 
bajban vagyok. Úgy történt, hogy lop-
tam. Mit ugyan? Hát egy kötelet. Semmi 
sem könnyebb, vidd vissza. Hát ez egy-
általán nem olyan egyszerű, mert a kötél 
végén egy tehén volt! "Jaj azoknak, akik 

dunk segíteni azoknak, akiknek a soha 
ki nem fogyó kivándorlók között lelki 
és fizikai segítségre van szükségük. Így 
tudhatunk a keményszívű, meg nem 
tért magyarok között missziót végezni. 
Ezért imádkozni kell.

Jutalom
Soha nem szerettem azt a fajta szem-

léletet, ha valaki valami vélt jutalom ér-
dekében cselekszik. Az én jutalmam az, 
hogy tehetem. De teljes szívvel vállalom 
azt a látást, hogy kell, kötelesség evan-
géliumi szellemben élni azért, hogy el 
ne veszítsük azt, ami már megvan. Le 
ne rontsuk annak a hitelét.

Nincs nagyobb kár, nem lehet rombo-
lóbb erő annál, mintha a szent nép meg-
bolydul. Jézus Urunk mondása szerint 
amelyik ház önmagával meghasonlik, 
elpusztul. Még ha egyház is az a ház!

Az apostoli intelem így szól: Vigyáz-
zatok, ha egymást marjátok, fel ne 
emésszétek! Botránkoztatjátok a gyen-
géket.

Nem lehet akkora súlya a véleménykü-
lönbségnek, nem érhet akkora sérelem 
bennünket, hogy azt ne lehetne elhor-
dozni krisztusi szeretet által, ne lenne 
kötelességünk felszámolni a viszályt.

Munkásság az élet sója
Sok problémának, bajnak melegágya 

a tétlenség, a passzív gyülekezeti élet, 
a misszió hiánya. Ha nem Isten Igéjé-
ről szólunk, megszóljuk egymást. Ha 
azonban egy közösségben elevenen él 
a missziós szellem, háttérbe szorul a 
látáskülönbség. Akkor is észrevesszük 
a másságot, de akkor a különbségek ki-
egészítik egymást. Akkor könnyen el 
tudjuk hordozni egymást szeretet által. 
Akkor meg tudjuk élni az apostoli kor 
szent csodáját: "A szívük, lelkük egy 
vala."

Bármilyen háttérből jöttünk, mi, a 
magyar nyelvű misszióban dolgozók, 
legyünk Istennek erre a szolgálatra ki-
választott, megszentelt eszközei. Kirá-
lyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép!"

                                 Oláh Lajos

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

Alelnökök: Papp János (Magyarország)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

a vétket hazugságnak kötelein vonszák, 
és a bűnt, mint szekeret, köteleken." És 
5,18.

Az első emberpárt a Sátán ráveszi, 
hogy elvegyék azt, amit Isten a maga 
hatalmában tartott. Mikor Isten felelős-
ségre vonja őket megkísérlik tettüket a 
hiábavalóság kötelein húzni, magyaráz-
ni. A Sátán úgy lép fel, hogy ISTEN-
NEK NINCS IGAZA, azt pedig nem 
mondja meg, hogy mit veszítenek ha az 
ő ajánlatát elfogadjak.

„MEGŐRZI AZ ÚR A TE KI- ÉS 
BEMENETELEDET!” (Zsolt 121:8)

Minden reggel egy új „kimenetel”,
minden este békés „bemenetel”.

Megragadom az erős kezet,
ki a bizonytalanságon át is

erősen, biztonságosan vezet.
Lecsendesíti a nyugtalan szívet,

megáldja az otthoni csendet,
s készíti nekem odafent a helyet.

                              Oláh Lajosné
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Az első emberpár tudta, mi lesz a kö-
vetkezménye, ha esznek a jó és a rossz 
tudásának fájáról. 1Móz 2,17. Tudták, de 
elhitték, hogy Istennek nincs igaza, és 
hamar a keserű valóságban találták ma-
gukat. A veszteség nagy és súlyos lett. 
Olyan nagy és súlyos, mint a visszaút, 
melyet az Úr Jézus Krisztus készített, le-
győzve bűnük következményét, a halált.

Jézus Krisztus azért jött a földre, 
hogy bebizonyítsa, hogy ISTENNEK 
IGAZA VAN. Amikor a Sátán a pusz-
tában kísérti, hogy csináljon a kövekből 
kenyeret, Jézus azt mondja, hogy Isten-
nek van igaza, mert az ember nem csak 
kenyérrel él "hanem az Istennek minden 
igéjével." Lk 4,4. Jézus legyőzte a Sátánt 
és nékünk is azt tanítja, hogy győzedel-
meskedve mindinkább győződjünk meg 
arról, hogy Istennek igaza van.

Isten felállította a személyes jog intéz-
ményét. Felelőssé tette az embert annak 
őrzésére, amije van. A "Ne lopj" paran-
csa védi a személyes vagyont. Ez bele 
tartozik az Isten szerinti élet rendjébe, 
mely biztosítja a jó és nyugodt életet itt 
a földön. A szocializmus ezt úgy akarta 
megoldani, hogy ha minden közös lesz, 
akkor nem kell lopni, mert a közösből 
mindenki annyit vesz, amennyire szük-
sége van. Azt akarták mondani, hogy 
Istennek nincs igaza, hogy Isten nem 
tudja mi a jó az embernek. Tudjuk, hogy 
ennek milyen keserű következményei 
vannak még napjainkban is. Milyen ne-
héz ügy a vagyon visszaszármaztatása.

Aki találkozik Isten igazságával, mint 
Zákeus, az megérti, hogy Istennek van 
igaza, és cselekszik. Lk 19,8. Hitre ak-
kor jutok, amikor megértem, hogy Is-
tennek van igaza.

Jézus úgy tanít, hogy a lopás gondola-
ta a szívben fogan meg: "Mert a szívből 
származnak a gonosz gondolatok... lo-
pások." Mt 15,19. péter tanácsolja: "Mert 
közületek senki se szenvedjen mint... tol-
vaj, vagy más dolgába avatkozó." 1pét 
4,15. Vagy az ApCsel 5-ben találjuk 
Anáninást és Safirát, akik meghaltak, 
mert meglopták a közösség szentsé-
gét, tisztaságát, a Szentlélek munkáját! 
"Avagy az ember csalhatja-e az Istent? 
ti mégis csaltok engem. És azt mondjá-
tok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és 
az áldozni valóval." Mal 3,8.

A 2Kir 5-ben olvasunk egy bizony-
ságtétel drámájáról. A kis rabszolga lány 
közli a szíriai hadvezérrel, aki a gazdája, 
de poklos, a gyógyulás lehetőségét Izrá-
elben. Töménytelen ajándékkal felpakol-
va megy el Naámán hadvezér Izráel ki-
rályához, és majdnem háború robban ki, 
mert Izráel királya provokációnak veszi 
a látogatást és a kérést. De Isten őrködik 
a kislány bizonyságtételének kimenete-
lén. Elizeus próféta bátor fellépése által, 
mely Naámán gyógyulásához vezetett, 

bebizonyosodik, hogy a kislány igazat 
mondott. A gazdag ajándékokból Eli-
zeus nem vesz el semmit, mert Istené a 
dicsőség. Naámán hitre jutott. Viszont, 
szinte felfoghatatlan, hogy Géháziban, 
Elzeus próféta növendékében a meg-
szerezni vágy jelentkezik, és ezt tettre 
is váltja. Nem gondolja, hogy azt veszi 
el, ami Istené!? És azt sem sejtette, hogy 
a gazdag zsákmánnyal együtt megkapja 
Naámán poklosságát is. Sokáig úgy lép 
fel, mintha semmi sem történt volna. 
Még egy ideig a pompás ruhák takarják 
leprás testét. (2Kir 8)

"Ne hazudjatok és ne csaljátok meg 
felebarátotokat", mondja ez a paran-
csolat. Ne hagyjuk becsapni magunkat. 
Vizsgáljuk meg a lelkeket. Ma is sokan 
kereskednek az Evangéliummal a ma-
guk vesztére és sokak kárára.

Nem sokkal az ötvenes évek után tör-
tént, hogy e falu kicsi gyülekezetében 
többen megtértek. Köztük egy házas-
pár, két gyermekükkel és a nagymama 
is. Bádogos mester volt a testvér, és jól 
ment a vállalkozása. Hamarosan meg-
vettek egy szép nagy házat a főutcán. 
Úgy látszott, hogy minden rendben van. 
Igen vendégszeretők voltak. Sokszor 
voltam magam is vendégük. Szívélyesek 
és kedvesek voltak. Éppen ezért nagyon 
meglepett annak híre, hogy konfiskálják 
házukat és a testvért három évi börtön-
re ítélik, adócsalás címén. Hogy ez a 
könyvelőjük hibája volt-e, azt nem tud-
tuk meg. Hittünk a testvér ártatlanságá-
ban. Mikor a testvér kiszabadult, a kis 
család kivándorolt Ausztráliába, mert 
ott már voltak rokonaik. Ott vendéglőt 
nyitottak, magyaros ételekkel. A fiúk 
felnőttek. A testvér hamarosan meghalt. 
A testvérnő mamájával vitte a vendég-
lőt. De azon a vasárnap délutánon úgy 
döntött, míg állt a konyha ajtóban, hogy 
kiszolgálja az utolsó vendéget, és véget 
vet az életének. Neki dőlt az ajtófélfának 

és várt. Hamarosan bejött egy négytagú 
család. A testvérnő kiegyenesedett, és 
erős tekintettel nézte a fiatal férfit, mi-
közben ment az asztalhoz, és megszólí-
totta: 

- Ernő tv. maga az? 
- Igen Juliska, én vagyok. Egy hívő 

családot látogattunk meg, és hazafelé 
tartunk, mondta. 

Ez a fiatal diakónus tv. visszasegítette 
a testvérnőt Isten kegyelmi trónjához. 
Nagy kérdés volt akkor az adózás, és ma 
is az. A tv. nő tudta az igazat, melyhez 
merhető volt a bűnbánata. De milyen 
nagy az isteni kegyelem! Ott, ahol közel 
és távol nincs senki, aki segíthetne, Is-
ten oda küldi szolgáját, mert nem akar-
ja, hogy egy ember is elvesszen, hanem, 
hogy megtérjen és éljen. "Atyámfiai, 
még ha előfogja is az embert valami 
bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant 
szelídségnek lelkével, ügyelvén magad-
ra, hogy meg ne kísértessél te magad 
is." Gal 6,1.

A ne lopj ellentéte az adj! Egy drága 
tv. nőt a hívő férje fiatalon ott hagyott öt 
gyerekkel egy félkész házban, és elment 
egy másik nővel. A tv. nő a házat befe-
jezte. A gyerekeket felnevelte, iskoláz-
ta. Idős korára egyedül maradt, a házat 
eladta és beköltözött a városba. Hama-
rosan idős férje, szegényen és betegen, 
eljött hozzá, és követelte a kis nyugdíja 
felét, mert az neki jár. A tv. nő odaadta. 
Az Úr megáldotta, és nem szenvedett 
hiányt.

"Uram, kicsoda tartózkodhatik sáto-
rodban, kicsoda lakozhat szent hegye-
den? A ki tökéletességben jár, igazságot 
cselekszik, és igazat szól az ő szívében... 
Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz 
el ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket 
cselekszi, nem rendül meg soha örökké." 
Zsolt 15.

          Nagyajtai Eszter (Szabadka)


