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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor

VOL. 102. NO. 9. SEPTEMBER 2010. 102. ÉVF. 9. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

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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ArAnyAlmák
A görög mitológiában találkozunk 

Atalantával, Árkádia királyának a lá-
nyával aki rendkívüli képességű futó 
hírében állt. A királylány ugyan las-
sabban futott mint versenytársai, de a 
kitartásának  köszönhetően mindig le-
győzte őket. A többiek gyorsabbak vol-
tak ugyan, de hamarabb elfáradtak és 
lemaradtak. 

Atalanta a szépségéről is híres volt. 
Így aztán sok kérője akadt. A kérők 
előbb le kellett győzzék a lányt futás-
ban, hogy elnyerhessék a kezét. Ha tehát 
Atalanta veszít, férjhez kell mennie a fi-
úhoz. A fiú esetében, ha veszít kivégzik. 
A kérők tudták, hogy nincs esélyük a 
lánnyal szemben, mert az minden ver-
senyt megnyert ... kivéve egyet. 

A történet szerint melaniont, az egyik 
kérőt Afrodité ellátta Heszperidész 
aranyalmáival.

Verseny közben melanion eldobott a 
pályán egy-egy aranyalmát ami teljesen 
elvonta Atalanta figyelmét a versenyről, 
és így Melanion elsőként érkezett a cél-
vonalba, legyőzve a legyőzhetetlennek 
hitt királylányt. 

Pál apostol azt állítja az 1Kor 9:24-
ben, hogy mi mindnyájan versenypá-
lyán futunk a cél felé. A 9. részben Pál a 
lélekmentés szolgálatáról beszél. Dicső-
íti ezt a szolgálatot és elmondja, hogy ő 
az élete céljává tette az evangélium hir-
detését, és az emberek megmentését a 
kárhozattól. Elmondja azt is, hogy emi-
att lemondott a jogairól és önkéntesen 
mások szolgájává tette saját magát. Az 
ő célja tehát, üdvösségre juttatni minél 
több embert. Ennek érdekében önmeg-
tartóztató életet él a mindennapokban, 
és ráadásul a testét is megsanyargatja 
és szolgává teszi, hogy amíg másoknak 
prédikál, nehogy ő maga alkalmatlanná 
váljon a cél elérésére.

Hogyan válik valaki alkalmatlanná?
Akkor válik alkalmatlanná ha leveszi 

a tekintetét a célról, és ha nem végzi el 
rendszeresen és kitartóan azokat a fel-
adatokat, amik a cél elérését szolgálják.

Akinek van életcélja, akármi is legyen 
az, nem érheti el ha nem összpontosít rá. 
Fontos, hogy magad előtt lásd a célt, de 
ugyanolyan fontos összpontosítani a cél 
eléréséhez szükséges következő lépésre is. 

Atalanta problémája nem az volt, 
hogy nem látta maga előtt a célt. Ő tudta 
pontosan hova kell megérkeznie. Az ő 
problémáját az aranyalmák okozták.

Óriási jelentősége van egy rendszer 
felállításának, amit igyekszel fegyelme-
zetten  betartani. A cél szép és nemes, 
de nem elég csupán álmodozni róla, ha-
nem naponta meg kell tenni a szükséges 
lépéseket. A nagy álmokhoz, nagy oda-
szánás is kell.

Az egyik ismerősöm orvosnak ké-
szült. Egy-egy nehéz vizsga előtt pár 
napig bezárkózva tanult a pinceszobá-
jában. Csak az anyukája nyithatott rá 
amikor étellel látta el. Ma az illető sike-
res orvos és egy nagyszerű hívő ember. 
miért volt szükség erre a  drasztikus-
ságra? Azért, mert ilyen módon zárta 
ki a figyelemelterelő „aranyalmákat”, és 
csak a tanulásra koncentrált. A cél nem 
a tanulás volt, hanem a sikeres vizsga. 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8.
A Házasság Hete - február 5-18.
Gyülekezeti hírek: Melbourne, AU 
    Cleveland, Zilah (Erdély)
Sierra Leonei beszámoló
MABAVISZ imatémák 
Fegyelmezés a gyülekezetben?

folytatás a 3. oldalon

HáZASSáGUnk DICSÉrETE
A házasság, a szép családi élet
cinizmus, vagy víg viccek tárgya lett,
fehér holló a holtig tartó hűség,
s a más javáért élő szeretet.

Az író és a művész úgy ábrázol
– miféle erkölcs, milyen ideál? –
hogy olvasó és hallgató vagy néző
a ravasz csábító pártjára áll.

Hadd mondjak én az Élet érdekében
hűségre hívó hálás éneket,
ki eltöltött már boldog házasságban
erős emlékű édes éveket!

Isten kegyelme minket szűzen őrzött,
csupán egymás számára tartva meg,
s az égi Vőlegényhez húzó hűség
házasságunk szilárd alapja lett.

Mi még a testi lángolás varázsát,
a még nem ízlelt új tüzű csodát –
még ezt is Tőle nyertük – hála érte –,
meg sem kívánva soha senki mást.

A féltékenység félelmes fullánkja
bennünket soha meg nem mérgezett,
a gyilkoló gyanú sejtelmes árnya
szívünkbe nem, sosem férkőzhetett.

Ajándék voltunk Istentől egymásnak,
s mennyei mézet mártottunk alant:
egy belső bölcső gyönyört gyújtva ringott,
s mélyén az élet sejtje megfogant.

És alaptalan aggódás nem kínzott,
pedig nem volt sem bútor, sem lakás,
csak hárman voltunk: férfi, nő, meg Isten,
s a terhesség öröm volt, nem csapás.

Minden gyermek nagy szerelem 
gyümölcse,
s az életéért harcos szenvedés.
Hogy hány legyen? Nem volt véletlen dolga:
Istennel szőttünk „családtervezést”.

sem karrier, sem sok kényelmi szempont
nem tört egy magzat életére sem,
s elmúltak bár az ifjú álmú évek,
csak egyre nőtt a drága szerelem.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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Február a legrövidebb hónapunk. 
sok minden történt és történik azonban 
ezekben a hetekben. Mindjárt az elején 
feleleveníthettük az olykor szunnya-
dozó kapcsolatunkat magyar baptista 
testvéreinkkel - MABAVISZ nap. Sőt, a 
világméretű baptista közösséghez tarto-
zásunkban is megerősödhettünk a BWA 
Day megemlékezései során (néhány év 
után újra visszakerült február elejére 
ez az emléknap). Mi is bele tartozunk 
ebbe a 121 ország közel 50 millió bap-
tistáját összefogó közösségbe. Ám az is 
igaz, hogy a legnagyobb baptista szö-
vetséggel, az SBC-vel is kapcsolatban 
vagyunk, jóllehet ők kiléptek a BWA-
ból. Töredező világunkban szükség 
lenne Krisztus követőinek szorosabb 
közösségére – még felekezeteken túl is. 
A keresztyének egyre nagyobb mérté-
kű üldözése, gyakori, olykor tömeges 
kivégzése idején a közös állásfoglalás 
helyett egymással vitázni, olykor lé-
nyegtelen nézeteltérések miatt: önző, 
felelőtlen magatartás. 

Február első teljes hetében a mi gyü-
lekezeteink nagy része is csatlakozott az 
óhazában (és általában Európában) már 
meghonosodott Házasság Hete rendez-
vénysorozathoz. Hasznosnak, építőnek 
bizonyult ezúttal is, amikor az igeszerű 
házasságról, annak szépségéről és Is-
ten adta helyéről-szerepéről olvastunk, 
szóltunk, erre a célra meghirdetett al-
kalmakon beszélgettünk. Néhány írá-
sunk ehhez a témához kapcsolódik. 

Örömmel adtunk helyet Füredi Ka-
milla misszionárius legutóbbi levelének 
is, amelyből az is kitűnik, hogy az ebola 
járvány lassan (túlságosan is hosszú idő, 
és nagy áldozatok után) visszavonuló-
ban van. Hálásak vagyunk az Úrnak 
a gondviselésért, amiben Kamillát ré-
szesítette, és örülünk annak, hogy egy 
kis részünk lehet abban a misszióban, 
amit testvérünk az evangélium terjesz-
tésén túl most a halálos betegség elleni 
erőfeszítésekben végez. Imádkozzunk 
rendszeresen érte és anyagi javakkal is 
támogassuk szolgálatát – a beszámolója 
végén megjelölt módon - mi a szövetsé-
gi pénztáros testvérünkhöz küldjük az 
erre szánt adományt!

Gyülekezeti beszámoló ezúttal a leg-
távolabbi gyülekezettől - Melbourne, 
Ausztrália érkezett, és a szerkesztőhöz 
legközelebbitől, a clevelanditól. A múlt 
nyári erdélyi utunk egy következő nap-
ját is felelevenítjük a zilahi gyülekezet 

egy augusztusi vasárnapjának bemuta-
tásával.  

Kedvelt sorozataink – pl. Valóban? 
(Novák József) és Életem (Nagyajtai 
Eszter) mellett egy korábbit, a „Lapoz-
gassuk a Bibliát” hiányolta újra valaki 
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gadja észrevételeiteket - telefonon, vagy 
más formában (email, levél) minden 
lappal kapcsolatos ügyben. 

Készüljünk a szövetségünket (is) érin-
tő közös alkalmakra, melyek közül ezek 
a dátumok már rögzítve vannak. Egy 
esetleges tavaszi ifjúsági találkozó is 
megfontolás alatt van, melyről hamaro-
san értesíteni fogjuk gyülekezeteinket.

Az építkező torontói gyülekezet 
Facebook oldalán egyre szebb képeket 
találhatunk – ezek közül választottam 
egyet (készül a tetőszerkezet) – imádsá-
gainkhoz emlékeztetőnek. (szerk)

ÉVKÖZI GYŰLÉS
rámA, 2015. áPrIlIS 10-11

Szeretettel várjuk a gyülekezeti 
küldötteket - a MJB és a VB tagjait  

a Ráma táborba!
* * *

A mABAVISZ tanácsának  
értekezlete, missziós  

konferenciával  
Délvidéki gyülekezetekben 

2015. május 15-17
* * *

108. KÖZGYŰLÉS 
Rámai tábor, 2015. július 3-5

* * *
Ifjúsági és családi táborozás 

kolorádóban 
2015. július 25 - augusztus 1.

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)
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2015. február 3. oldal

ArAnyAlmák
 folytatás az 1. oldalról

NEM JÓ EGYEDÜL
“Nem jó az embernek egyedül lenni; 

szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt.” 
(1Móz 2:18)

Jó veled én Istenem
és veled szép feleségem.

mert ketten is hárman vagyunk
és hárman is csak ketten.
milyen is lenne egyedül,
elveszetten?!

Nélküled Uram egyedül lennék,
ha mással is;
és nélküled is, kedves, 
magamra maradnék,
ha az Úrral is.

S nézd csak kedves:
az Úr ajándékai, fiaink
hogy nőnek!

mi már sosem leszünk egyedül.
mert ketten is hárman vagyunk
és négyen is öten.

    Maradj velünk örökre
    Urunk és Istenünk!
    Áldott kezeddel född be
    családi tűzhelyünk!
                    Herjeczki Géza (1977)

megosztjuk életünknek minden dolgát:
az örömöket és a gondokat.

A nevelésben sincsenek vitáink,
kényes kérdésben két szülő szavaz,
s a rövidlátó gyermekészben, szájban
elhal minden perújító panasz.

Sorolhatnám még sokáig: mi, hogy 
                                                     van?
elmondhatnék sok példát, részletet,
de inkább újra rámutatok arra,
hogy itt, manapság mindez hogy lehet.

Bár talán te ezt csupán a műveltség
és emberség kérdésének veszed,
de mi hálával hullunk térdre, vallva
a Fölülről nyert roppant többletet.

Mert nem magunknak állítottunk  
                                               szobrot,
Isten csodás kegyelmét áldja szánk.
Ki mérhetetlen szeretettel szórta
országa örök kincseit reánk.

Légy áldva, Isten, e kimondhatatlan
ajándékért, mely lényeddel rokon,
hisz folytatódik majd szellemi szinten
örök örömben dicső jobbodon!
                        Balog Miklós (1970)

Sőt, egy sikeres vizsga nem lett volna 
elég, hanem sok sikeres vizsga kellett, 
ami végül az orvosi diploma megszerzé-
séhez vezetett.

A hívő életünkben sem azzal van ne-
künk gondunk, hogy nem tudnánk mi a 
cél. Nagyon jól tudjuk. Az oda vezető 
útvonalat is ismerjük. Csak éppen azok 
az „aranyalmák” ne léteznének. 

A Zsidók 12:1-ben találunk egy nagy-
szerű biztatást a versenypályán való ki-
tartásra  vonatkozólag: „Ezért tehát mi 
is, akiket a bizonyságtevőknek akkora 
fellege vesz körül, tegyünk le minden 
ránk nehezedő terhet, és a bennünket 
megkörnyékező bűnt, és állhatatosság-
gal fussuk meg az előttünk levő pályát.”

Itt az ige arra biztat, hogy az előttünk 
levő pályát fussuk meg. Napi lépésekre 
kell lebontani a távot, és naponta vállal-
ni kell a kiszabott táv megtételét. Táv-
futásra kell berendezkedni. Ez nem 100 
méteres gyors-futás. Itt nem a gyorsaság 
számít, hanem a kitartás, az állhatatos-
ság... aminek a próbája és egyben kísér-
tése a terhek miatti megfáradás, és a bű-
nök miatti lemaradás, más szóval azok 
az „aranyalmák”.

mik azok a lépések, melyek naponta 
a célhoz közelebb segítenek? 

Jól ismerjük mi ezeket, és most csak 
néhányat említek: imádkozás; igeol-
vasás; gyülekezetbe járás; szolgálat a 
gyülekezetben; adakozás; becsületes 
helytállás a családban, a munkahelyen, 
az iskolában; felelősségteljes hozzáállás 
minden dologban. Tudom, nagyon egy-
hangú és unalmas lista. Úgy hangzik 
mint egy edzésterv. Apró, mindennapi 
lépések a cél felé.

mik azok az aranyalmák? 
Kezdjük a legártatlanabbnak tűnő, 

időt emésztő aranyalmákkal: egy sport-
közvetítés - amit meg kell nézni; a 
facebook barátok bejegyzései - amiket 
el kell olvasni; egy találka - amit nem 
hagyhatsz ki; egy lazítós, semmittevés-
sel és álmodozással eltöltött nap; egy ér-
telmetlen könyv elolvasása, stb. 

Aztán ott vannak a bűn és a csábítás 
aranyalmái: szexuális vágyak; pénz sze-
relme; hatalom vágy; karrierizmus; bű-
nös kapcsolatok; függőségek (alkohol, 
pornográfia, szerencsejáték, nikotin, 
drog...)

Gyakran leköti a figyelmünket az 
élet terhének az aranyalmája: betegség; 

anyagi problémák; házassági-családi 
konfliktusok; a hit miatti bántások és 
támadások.

mit tehetünk? 
Tegyük le a terhet, és tegyük le a meg-

környékező bűnt! Lehetetlenség, hogy 
az elénk dobott aranyalmákat ne vegyük 
észre, vagy olykor ne vegyük kézbe. Is-
ten igéje viszont arra figyelmeztet, hogy 
ha nekünk fontos a cél, akkor ezeket le 
kell tenni és folytatni kell a versenyt. 
Sose késő eldobni az aranyalmát, és 
folytatni a távot.

Hogyan lesz ismét fontos a cél? 
Nézz fel Jézusra, vedd észre azokat, 

akik sikeresen végigfutották a pályát! A 
legnagyobb motiváló erő, ha tudod, má-
sok előtted már végigcsinálták és célba 
értek.

Uram, bocsásd meg nekünk a sok el-
vesztegetett időt, a hiábavalóságokat, a 
megtorpanásokat, az abbahagyásokat. 
Bocsásd meg, hogy azt gondoltuk, elég 
ha beszélgetünk és álmodozunk a célról, 
de közben élhetünk az aranyalmák bű-
völetében. Bocsásd meg ha kevés mun-
kával nagy eredményekre számítottunk, 
ha rendszeresség és önfegyelem nélkül 
akartunk győzni és emiatt alkalmatla-
nokká váltunk.

Úr Jézus, rád emeljük tekintetünket, 
a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az 
előtte levő öröm helyett – a gyalázattal 
nem törődve, vállalta a keresztet, és az 
Isten trónjának a jobbjára ült. A keresz-
tedhez jövünk és letesszük az „aranyal-
máinkat”. Engedd, hogy tovább fussunk 
a pályán kitartással és önfegyelemmel, 
míg célhoz nem érünk, Ámen!

                              Lukács János

HáZASSáGUnk DICSÉrETE
folytatás az 1. oldalról

És volt a gyermekáldásnak határa:
a fájdalomtól féltő szeretet.
Egymást becsapva vagy kijátszva, soha
nem adtunk gyermekeknek életet.

A férfi és nő egyenjogúsága
természetes volt mindig, mert a hit
a szeretetnek égi talajából
dúsan hozta ízes gyümölcseit.

Ha békességünk boldog, tiszta tükrét
befújta néha sérelem szele,
minden vitánkat a bocsánatkérés
s a megbocsátás csókja zárta le.

A szeretet most is a legfőbb érték,
nincs „külön kassza”, rejtett gondolat,
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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 2015. február 

A civilizációk fejlődése nyomon kö-
vethető az igazán fontos kérdések, és az 
azokra adott válaszok mentén.  minél 
távolabb vagyunk tőlük időben, annál 
több munkát igényel a régiek világké-
pének megfejtése, a kevésbé ismert kul-
túrák rendszerében való tájékozódás. A 
múltat jobban értve, a jelenben is ottho-
nosabban mozgunk – gondoljuk, vagy… 
vagy, belátjuk, mert mást nem tehetünk, 
hogy a fejlődéstől remélt másság, itt és 
ott, bizony hiányzik belőlünk. Minden-
képpen élmény közösre lelni az előttünk 
élőkkel. 

A hajdanán felvázolt problémák 
egyike, amire korunk embere is kere-
si a megoldást, az emberi élet céljával, 
életünk értelmével kapcsolatos. Meg-
figyelhető, hogy a Felvilágosodás óta 
személyesebb a hangvétel, öncélúbb a 
kérdezés, és ezért relatív a válasz, ám a 
lényeg marad: életünk értelmét firtatva, 
a jelentőségünket kívánjuk megtalálni 
és kifejezni. A hívő is ezt teszi.

Dávid a 8. zsoltárban kérdez („mi-
csoda a halandó, hogy törődsz vele, és 
az emberfia, hogy gondod van rá?), és 
a tanúságtételével tanít, például a har-
mincnegyedikben. A fiaként bemutat-
kozó Prédikátor is ezeket a kérdéseket 
feszegeti. A régmúlt királyaihoz hason-
lóan csodáljuk az életet és próbálkozunk 
mélyebbre látni mi is. A Szentírás jó ve-
zetőnk ebben: Istentől származtatja az 
életet és a képmására teremtett ember-
ben valós értékekre mutat. mi, keresz-
tyén hívők, örökségként vettük át ezt a 
látásmódot az Úr ószövetségi választott 
népétől. 

Isten-adta lehetőség és képesség te-
hát az értelmes élet. Jelentést hordoz-
nak az élők. Életünk egyedi súlyát és 
értékét elsősorban magunkban vigyáz-
zuk, de hasonlót feltételezünk minden 
más élőről is. Éppen ezért, felkapja a 
fejét a hívő, amikor a The New York 
Times-ban olvas olyasmit, amit a „nap 
alatt szemlélődő” Prédikátortól is fur-
csállott. David Brooks írja a lap 2015. 
január 5-i számában („The Problem 
With Meaning”), hogy az emberi élet-
nek értelmet tulajdonítani értelmetlen-
ség. Pontosabban, pongyola-beszédnek 
tartja jelentőségünk folytonos cséplé-
sét, és haszontalanok kapaszkodásának 
a modern ember lényegre törekvését. 
Írásából az utolsó mondatot ízelítőül 
idézem: „Meaningfulness is pure and 
self-regarding feeling, the NutraSweet 
of inner life.”  

Ide jutottunk volna? Brooks kriti-

kájával nem az életet minősíti, hanem 
azokat, akik elvetve az eddig általáno-
san elfogadott erkölcsiségnek még a 
nyelvezetét is, szabálytalanul játszva 
a pályán (ez a kép az én választásom) 
törekszenek jelentőségre. Ellentétben 
velük, jó példákat is említ: Mandeláét, 
Albert Schweitzert és Abraham Lincolt, 
akik nem azzal voltak elfoglalva, hogy 
mély nyomokat hagyjanak maguk után, 
hanem objektív, „örök értékek” elkö-
telezett követőiként élték a maguk éle-
tét. Idézem: „They were idignant when 
those standards were violated. They 
subscribed to moral systems – whether 
secular or religious – that recommended 
specific ways of being, and had specific 
stuctures of what is right and wrong, 
and had specific disciplines about how 
you might get better over time.”

Nem menti ez fel a kétes hírű Sala-
mont, de talán még az ő jelentőségét is 
megmagyarázza: azokban a dolgokban 
volt igazán jó, és máig is példa, ame-
lyekben megmutatkozik az Úr törvénye 
iránti tisztelete is. mint ahogy mi is, 
nem akkor élünk igazán, amikor bizo-
nyítani akarjuk a fontosságunkat, ha-
nem amikor helyünkre találunk az iste-
ni rendben. 

Ezt a „rendet” megtalálni és érthető 
módon bemutatni az utánunk jövő gene-
rációnak, elhívásunk. Ha magunk sem 
élünk benne, és így elmulasztjuk az át-
hagyományozását, annak következmé-
nye a beszédet, kapcsolatainkat és az 
élet egészét is lefedő személyes érzete 
az értelmetlenségnek. Az élet nem ér-
telmetlen, bár lehet úgy is élni. 

                              Novák József

nem azért, mert nem találja bűnösnek, 
vagy mert más is ugyanazt csinálja, ha-
nem azért, mert ő a bűnösök barátja, a 
betegek gyógyítója, ő a Szabadító. A 
bűntől szabadító, aki hamarosan az éle-
tét is odaadja a bűnösökért – azért jött 
(Jn 10,11).

Egy texasi prédikátorról olvashattunk 
az Áhítat aktuális magyarázata után 
(február 15), aki a bűn rendezését úgy 
kerülte el, hogy ügyesen (vagy ravasz 
módon) rámutatott arra, hogy a gyüle-
kezetben nem ez az egyetlen bűn, ki le-
hetne hát mindenkit zárni; inkább dob-
juk el a követ! 

Talán jobb, ha ezután  is vigyázunk a 
texasi pásztorok tanácsára – legalábbis, 
ha az ilyen féligazságok hatásos pufog-
tatásából áll. („Bombaként robbant az 
ajánlata.”) Sok más ige is szól arról, 
hogy én nem ítélkezhetek a másik felett. 
De az nem igaz, hogy a gyülekezet nem 
tehet semmit a vétkezővel, a gyülekezet 
igei rendjét semmibe vevővel szemben. 
A texasi pásztor elfeledkezett például 
Pál apostol igéiről – aki már a működő 
újszövetségi gyülekezetek problémáit is 
ismerve írta leveleit. Meg arról is elfe-
ledkezett, hogy ő nem az Úr Jézus, aki 
egyébként nem csak annyit tudott mon-
dani, hogy: „aki közületek nem bűnös, 
az vesse rá először a követ” (8,7), hanem 
azt is mondhatta, hogy „én sem ítéllek 
el, eredj el, és többé ne vétkezzél – hogy 
rosszabbul ne legyen dolgod (8,11+ Jn 
5,14). A törvény nem engedhette el ezt 
az asszony, de a kegyelmet hozó Jézus 
Krisztus igen. 

A texasi, meg a michigani, meg akár-
milyen lelkipásztornak, meg a keresz-
tyén gyülekezetnek nem csak az a dolga 
(vagy: az csak az egyik feladata), hogy 
vigyázzon arra, hogy az ítélkezés lel-
külete ne kapjon helyet a közösségben, 
hanem az is, hogy érthetően kimondja: 
ha a bűnös nem kap föloldozást, bocsá-
natot Jézus Krisztustól, bűneiben fog 
meghalni és elkárhozni; még akkor is, 
ha mi nagylelkűen nemcsak a köveket 
tesszük le kezünkből, hanem elfelejtjük 
még a törvényt is. 

Ne áltassuk magunkat; a bűnösnek 
szabadulásra van szüksége, nem a mi 
bárgyú elnézésünkre, szabadító pedig 
csak egy van: Jézus Krisztus. Abból 
nem lesz szabadulás, ha a gyülekezet-
ben csak annyit tudunk mondani, hogy: 
nem olyan nagy baj, hiszen mindenki 
ezt teszi. Krisztus nélkül – akár elítél a 
környezeted/gyülekezeted, akár nem – 
elvesztél! Tartsd kegyelemnek, ha nem 
ilyen texasi tanácsot kapsz; ne sértődj 
meg, ha szeretettel figyelmeztetnek, ha-
nem inkább jöjj Jézushoz! Ő megbocsát, 
sőt azután még segíteni is tud.

                               Herjeczki Géza

Fegyelmezés  
a gyülekezetben?

Február közepén az Úr Jézus egyik 
fontos tanításáról szólt az igehirdetés 
gyülekezeteinkben: a házasságtörésen 
kapott asszony esete (Jn 8,1-11). A tör-
ténet egyik tanulsága az volt, hogy ne 
ítéljünk, nincs jogunk ítélkezni, hiszen 
mi is bűnösök vagyunk – talán éppen 
ugyanabban, ami felett nagy hangon 
mondunk szentenciát. Letették a ma-
gukkal hozott követ, kivonultak. 

Akkor tehát mindent lehet? Nem baj, 
ha bűnt követünk el, hiszen senki sem 
ítélhet el? Egyáltalán nem erről van szó. 
mózes elítélte, a törvény ítéletet mond 
fölötte: bűnös, büntetést érdemel. Jézus 
is elítélheti, hiszen ő egyrészt nem bű-
nös, másrészt benne a törvényt adó Isten 
maga beszél, cselekszik. 

mit tesz hát az egyetlen igaz ember? 
Nem kárhoztatja ő sem az asszonyt. Ám 
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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)

2015. február 5. oldal

                Makeni, 2015. február

"Az eső elmúlt, elment..."
 
Azt nem írhatom, hogy a tél elmúlt, 

mert Sierra Leoneban nincs tél, csak 
esős és száraz évszak és a harmattan a 
kettő között, amikor egy kicsit hidegebb 
van. Azonban a száraz évszak beköszön-
tével a mi életünk nagyon megváltozott.

Állandóan süt, mondhatnám éget a 
nap, délután és éjszaka nagyon meleg 
van, néhány kút már kiszáradt. Úgy 
tűnik, hogy a száraz levegő kiszárítot-
ta az Ebola vírusok nagy részét is. Ez 
nagyban segíti az orvosok és a nővérek 
hősies munkáját. Naponta csak 10-12 
új beteget jelentenek az egész ország-
ban; sajnos az esetek többsége éppen 
Makeniben fordul elő.

Több, mint háromezren haltak meg 
eddig Sierra Leoneban a járvány alatt, 
kb. ugyanannyian meg is gyógyultak, 
a többiek meg az elkülönítőben várnak 
a gyógyulásra. Ennek ellenére egyet-
len megye sincs már lezárva, szabadon 
utazhatunk az egész országban, úgy 
hallottuk, hogy az iskolákat is meg lehet 
nyitni április elején.

Az elmúlt hónapokban az volt az el-
sődleges feladatom, hogy élelmiszert 
osszak az Ebola által sújtottaknak. A 
missziós Bizottság titkárával együtt el-

vittük a szeretetszolgálat, az amerikai 
magyar baptista fiatalok és a Kispesti 
Gyülekezet adományát több faluba és 
makeniben azoknak, akiket karanténbe 
zártak.

A testvérek mindenütt nagyon hálá-
sak voltak a segítségünkért. Amikor a 
szomszédok látták, hogy imádkozunk 
a rendőrségi kordonnal elzártakért, és 
ennivalót viszünk nekik, elkezdtek is-
tentiszteletre járni, vagy pedig a gyere-
keiket küldték vasárnapi iskolába.

Átlagosan 50-60-an jövünk össze az 
egy évvel ezelőtt alakult kis gyülekezet-
ben. Az osztályterem, ahol az istentisz-

terveztük, hogy kiválasztunk néhány 
elszegényedett családot, akiknek szer-
számokat és vető magot adunk a Bib-
lia mellett. Kérlek imádkozzatok, hogy 
megbízható embereket válasszunk. sze-
retnénk egy árvaházat is építeni azok-
nak a gyerekeknek, akiknek a szüleit 
elvitte a járvány, de ez nagyon nagy 
feladat, nagy összefogásra van szükség, 
hogy megvalósuljon ez a terv, kérlek, 
ezért is imádkozzatok.

Továbbra is imádkozzatok értem, jó 
egészségért, biztonságos közlekedésért, 
a munkatársakért, a missziós titkárért, 
akivel közvetlenül együtt dolgozom. 
Köszönöm adományaitokat, azt is, 
amit a Szeretetszolgálaton keresztül és 
azt is, amit az Amerikai Magyar Bap-
tista Szövetségen és a Magyarországi 
Baptista Egyházon keresztül küldtetek. 
Szeretném, hogy tudjátok, hogy a Sze-
retetszolgálat adománya nem közvetle-
nül nekem, hanem egyenesen a Sierra 
Leonei Baptista Szövetséghez megy, ott 
osztjuk szét ezt az adományt a rászoru-
lók között. Viszont személyesen nekem 
is vannak költségeim, sőt, ezek a költ-
ségeim az Ebola miatt megnövekedtek. 
Ezért továbbra is várom személyes vagy 
gyülekezeti adományaitokat. Adóból le-
vonható adományotokat küldjétek:

Hungarian Baptist Convention of 
north America / mission in sierra Leo-
ne / Mr. Zsigmond Balla treasurer / 2563 
Nixon Way / Fullerton, CA 93835, USA

Vagy pedig: magyarországi Baptis-
ta Egyház / missziós támogatás Füredi 
Kamillának / Budapest 1062 / Benczúr 
u. 31.

minden kedves testvéremre, testvér-
nőre, gyülekezetre az Úr gazdag áldását 
kívánom az Ároni áldás szavaival: 

"Áldjon meg az Úr téged és őrizzen 
meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő 
orcáját terajtad és könyörüljön terajtad. 
Fordítsa reád az Úr az Ő orcáját és ad-
jon néked békességet." 

            Füredi Gabriella Kamilla

teleteket tartjuk, természetesen már ki-
csi. Az első bemerítésre és úrvacsorára 
néhány héttel ezelőtt került sor. Néhány 
bemerített korábban mohamedán volt, 
mások katolikus háttérrel rendelkeztek, 
jól felmérték Krisztus követésének árát. 
A fiatalabbak az Ige iránti engedelmes-
ségből merítkeztek be, ahogy azt bi-
zonyságtételükben elmondták. Kérlek 
imádkozzatok ezért a kicsi, de növekedő 
gyülekezetért. Jó lenne, ha saját pász-

torunk lenne, de az aratnivaló sok és a 
munkás még mindig kevés. Jelenleg én 
végzem a szolgálatot két másik testvér-
rel az anyagyülekezetből. Azonkívül, 
hogy minden harmadik héten rendsze-
resen szolgálok az igével, mindig készen 
kell állnom, hogy beugorjak, ha valakit 
helyettesíteni kell, akár az igehirdetés-
sel, vagy a vasárnapi iskolában, amit 
négy külön csoportban tartunk.

Az anyagyülekezet is növekedik, ki 
kellett bővíteni az imasátort, de sajnos 
az épülő imaházra még nem tudtuk fel-

tenni a tetőt, mert az építő anyag ára 
nagyon felment az Ebola miatt. Mind a 
két gyülekezetről láthattok fényképet a 
Facebook oldalamon.

Amikor áprilisban megnyithatjuk az 
iskolákat, az Utazó Biblia Iskola is el-
indul körútjára. Azonban továbbra is 
segítenünk kell elszegényedett testvére-
inket. Több, mint 180.000-en vesztették 
el munkahelyüket az Ebola miatt. Vidé-
ken több helyen leállt a mezőgazdasági 
munka is, mert nincs elég vetőmag. Ha 
csak könyvekkel megyünk a falukba, az 
emberek rizst kérnek. Itt a rizs a min-
dennapi eledel, és nem a kenyér. Úgy 
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nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
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12:42-ben találunk egy különös monda-
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amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
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Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
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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 2015. február 

Az ünnepi istentiszteleten többen 
szolgáltak bizonyságtétellel és szavalat-
tal, szolgált az énekkar ifj. Balla Ferenc 
karmester irányításával, énekeltek és 
szavaltak a vasárnapi iskolások, illetve 
énekelt Nemes Katalin, aki férjével ér-
kezett hozzánk.

Jeles alkalmak végén mindig szeretet-
vendégséggel folytatódik az ünneplés. 
Ez alkalommal is a megterített asztalt 
körülvéve zártuk jubileumi alkalmun-
kat.

Házasságkötés és 
gyémántmenyegző

Amikor értesültünk arról, hogy Má-
tyási Stephanie – aki gyülekezetünk 
tagja – és a nagyváradi Gyulai Benjá-
min Nagyváradon eljegyezték egymást, 
abban reménykedtünk, hogy menyegzői 
istentiszteletükre gyülekezetünkben ke-
rülhet sor. Mivel azonban Benjámin még 
nem rendelkezett a beutazáshoz szüksé-

ges vízummal, végül a menyegzői is-
tentisztelet Nagyváradon lett megtartva 
2014. július 12-én. Bár a nagy távolság 
miatt személyesen nem lehettünk jelen 
a menyegzőn, lélekben velük együtt ör-
vendeztünk, osztozva a menyasszony és 
vőlegény örömében. Köszöntőlevelet is 
küldtünk számukra, mely az istentiszte-
leten fel lett olvasva.

Féléves várakozást követően Benjá-
min megkapta a vízumot, és folyó év 
januárjának utolsó napján megérkezhe-
tett melbourne-be. Január 1-én, az is-
tentisztelet keretében köszönthettük ifjú 

testvérünket, kívánva, hogy találjon lel-
ki otthonra gyülekezetünkben, és szol-
gálhassa feleségével együtt közöttünk 
az Urat.

Ezen a vasárnapon nemcsak az Úr 
asztalát vehettük körül, hanem az isten-
tiszteletet követő szeretetvendégségen a 
megterített asztalról is részesülhettünk. 
Első sorban az ifjú párnak, Stephanienak 
és Benjáminnak kívántunk kedveskedni 
a meglepetés-vendégséggel.

Rendkívüli istentiszteletre került sor 
elmúlt év augusztusának negyedik va-
sárnapján, amikor Szűcs Jenő és Er-
zsébet testvéreink gyémántmenyegzőjét 
ünnepelhettük. Az istentisztelet első 
felében előbb a vasárnapi iskolások kö-
szöntötték Erzsike nénit és Jenő bácsit, 
majd Szűcs testvér tett bizonyságot ar-
ról, hogyan tapasztalták meg a 60 évnyi 
házasság alatt Isten vezetését és gond-
viselését. A bizonyságtételt követően 
ifj. Balla Ferenc alkalmi költeményt 

mondott, egy éneknégyes és az énekkar 
pedig alkalomhoz illő énekeket énekelt.

Horváth Ferenc lelkipásztor testvér 
Ef 4,11-16 alapján hirdette Isten igéjét 
a gyülekezet tisztségviselőiről, akikre 
úgy kell tekintenünk, mint az Úr aján-
dékaira. Jenő bácsi és Erzsike néni is 
ilyen ajándékai az Úrnak, hiszen Jenő 
bácsi gyülekezetvezetőként és diakó-
nusként végzi szolgálatát a gyüleke-
zetben, Erzsike néni pedig korábban 
vasárnapi iskolai tanítóként oktatta a 
közösség gyermekeit. Az istentisztelet 
végén a lelkipásztor az Ézsaiás könyve 
60. részéből olvasott igeversekkel kö-
szöntötte gyémántmenyegzőjük alkal-
mából Szűcs testvért és feleségét: „Kelj 
fel, tündökölj, mert eljött világosságod, 
rád ragyogott az Úr dicsősége.”

A gyülekezet nevében a legifjabb fi-
atalasszony, Gyulai Stephanie adta át a 
gyülekezet ajándékát Szűcs testvérék-
nek.

Események a Dél keresztje alatt

Újból jelentkezünk a déli féltekéről, a 
Dél Keresztje csillagkép alól. Legutób-
bi beszámolónk óta sok minden történt 
gyülekezetünkben, ám most nincs le-
hetőségünk mindenről részletesen hírt 
adni. Ezért jelenlegi beszámolónk segít-
ségével gyülekezeti életünk legkiemel-
kedőbb eseményeibe szeretnénk bete-
kintést nyújtani kedves olvasóinknak.

 
Hálaadás és jubileumi istentisztelet

Kettős ünnepet ünnepelhettünk el-
múlt év májusának utolsó vasárnapján. 
Egyrészt – a  nemzeti hálaadónaphoz 
igazodva – hálaadó jellegű volt az is-
tentiszteletünk, és ebben a szószék előtt 
szépen és bőségesen feldíszített hála-
oltár is segített, másrészt jubileumi al-
kalmat tartottunk gyülekezetünk beik-
tatásának (hivatalos bejegyzésének) 45. 
évfordulója alkalmából.

már az imaórán a hálaadásra buzdított 
bennünket ifj. Balla Ferenc testvérünk, 
a 100. Zsoltár alapján. Az istentisztelet 
elején Horváth Ferenc lelkipásztor a 
45. Zsoltár verseit idézte, Jézus Krisz-
tusra, a mennyei vőlegényre és meny-
asszonyára, a gyülekezetre alkalmazva 
a királyi menyegzőről szóló igéket. Az 
istentisztelet legfontosabb részeként 
Nemes László testvér – a gyülekezet ko-
rábbi lelkipásztora – hirdette Isten igé-
jét. 2Móz 33, 13-17 alapján nem csupán 
visszatekintésre biztatott, hanem sokkal 
inkább reményteljes továbbhaladásra is. 
Bízhatunk mi is abban, hogy Isten ve-
lünk jön az előttünk álló úton, ahogyan 
Izráel népével is együtt haladt. Bátorító 
számunkra az a tudat, hogy Jézus Krisz-
tus ma is csatlakozik tanítványaihoz, 
mint tette azt az Emmaus felé vezető 
úton. Milyen jó, hogy ma is a szívünk-
höz szól, még akkor is, ha olykor meg 
kell intsen bennünket hitetlenségünk és 
restségünk miatt.

mElBOUrnE

A gyülekezet a 45 éves jubileumon
2. Gyulai Benjámin és Stephanie  

a Melbourne-i imaházban
3. Szűcs Jenő és Erzsébet a  

gyémántmenyegzőjükön
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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)

2015. február 7. oldal

Bizonyságtételek hangzottak el, a detro-
iti énekegyüttes szolgált. Úrvacsorában 
részesültünk, majd szeretetvendégség 
volt az alagsori teremben.

A karácsonyt hagyományos formában 
ünnepeltük meg. Feldíszített, gyertyafé-
nyes karácsonyfa mellett emlékeztünk 
Megváltónk földre jöttéről az igehirde-
tés alatt. Énekkarunk is szolgált.  Az 
apró gyermekek kis csomagokban kap-
tak édességeket.  Óév estén is összejöt-
tünk imaórára.

Az új év első hetében megtartottuk az 
Alliánsz imahetet. minden este össze-
jöttünk, kivéve szombaton és a kijelölt 
témákért imádkoztunk.

Januárban vendégeink érkeztek ma-
gyarországról: Halász Attila és nővére, 
Timea. Ők a szentendrei gyülekezetben 
ifjúsági missziót végeznek, mint a Youth 
for Christ szervezet magyarországi 
részlegének vezetői.  Timea részletesen  
beszámolt munkájukról. Lelkesítő volt 
hallani a sok jó hírt a misszió új terüle-
teiről, a baptista gondozású iskolákról, 
gyülekezetplántálásokról, az eddig ha-
zánkban soha nem tapasztalt korlátlan 
vallásszabadságról. Istennek legyen 
hála érte.
                                  Marosi Béla

December első vasárnapján örömün-
nepünk volt: bemerítés!  Boda Ashley 
hite vallomása alapján, saját kérésére 
bibliai bemerítésben részesült pász-
torunk, dr. Pintér Zoltán által.  Pintér 
testvér előzőleg már hónapokon át fog-
lalkozott néhány érdeklődővel az alap-
vető bibliai igazságok ismertetésével.  A 
bemerítési ünnepélyen vendégünk volt 
a detroiti gyülekezet csoportja, élükön 
pásztorukkal, dr. Herjeczki Géza test-
vérrel, aki az Igével szolgált.   

ClEVElAnD

SZÖVETSÉGÜNK 
GYÜLEKEZETEINEK

CÍmJEGyZÉkE

AlHAmBrA (Los Angeles), CA
2216 S. Fremont Avenue,
Alhambra, CA 91802
Lelkipásztor: Novák József

CHICAGO, ILLINOIs
5757 West Windsor Ave.,
Chicago, IL 60630
Lelkipásztor: Lukács János

CElEVAnD, OHIO (Bethania)
4124 Stickney Avenue,
Cleveland, OH  44109
Lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán

DETrOIT, MICHIGAN
1362 Chandler,
Lincoln Park, MI 48146
Lelkipásztor: Dr. Herjeczki A. Géza

nEW yOrk, NEW YORK
225 East 80th Street,
New York, NY 10075
Lelkipásztor: Dr. Gergely István

PAlm BAy, FLORIDA
2810 Fordham Road NE,
Palm Bay, FL  32905
Rev. Denzel Alexander (angolul)

TOrOnTO, CANADA
157 Falkirk street,
North York, Ont, M5M 4K4, Canada
Lelkipásztor: Püsök Dániel

mElBOUrnE, AUszTRALIA
Első Magyar Baptista Gyülekezet
130 Railway Pde.
Noble Park, VIC. 3174
Lelkipásztor: Horváth Ferenc

További gyülekezetek,
némi együttműködéssel:

kElOWnA, BC. Canada
Magyar Keresztyén Misszió
Kelowna, BC
Lelkipásztor: Kulcsár Sándor

kIPlInG, SASK. CANADA
Calvary Baptist Church
Kipling, SK. S0G 2S0 PO Box 90
Pastor: Rev. Richard Barta

Pintér testvér bemeríti Boda Ashley-t; 
A detroiti kórus énekel;  

a gyülekezet és a clevelandi énekkar; 
Halász Attila és Timea Veres Sándorral 

és a Lakatos házaspárral.

Az istentisztelet szeretetvendégséggel 
zárult. Valamennyien Erzsike néni és 
Jenő bácsi vendégeiként lehettünk jelen 
a megterített asztal körül. A finom fala-
tok elfogyasztása közben pedig lehető-
ség adódott a kötetlen beszélgetésre és a 
testvéri kapcsolatok ápolására. 

            Horváth Ferenc, lelkipásztor
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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 2015. február 

alphabetically,” said Akil Kata who left 
Mosul to exile years ago.

On the same day the library was 
destroyed, IsIs abolished another old 
church in Mosul: the church of Mary 
the Virgin. The mosul University 
Theater was burned as well, according 
to eyewitnesses. In al-Anbar province, 
Western Iraq, the ISIS campaign of 
burning books has managed to destroy 
100,000 titles, according to local 
officials. Last December, ISIS burned 
Mosul University’s central library.

Iraq, the cradle of civilization, the 
birthplace of agriculture and writing and 
the home of the Sumerian, Akkadian, 
Assyrian, Babylonian and Arab 
civilizations had never witnessed such 
an assault on its rich cultural heritage 
since the Mongol era in the Middle 
Ages.   (The Fiscal Times)

ISIS Burns 8000 rare Books 
and manuscripts in mosul

While the world was watching the 
Academy Awards ceremony, the people 
of Mosul were watching a different 
show. They were horrified to see ISIS 
members burn the Mosul public library. 
Among the many thousands of books it 
housed, more than 8,000 rare old books 
and manuscripts were burned.

“IsIs militants bombed the mosul 
Public Library. They used improvised 
explosive devices,” said Ghanim al-
Ta'an, the director of the library. 
Notables in mosul tried to persuade 
IsIs members to spare the library, but 
they failed.

The former assistant director of the 
library Qusai All Faraj said that the 
Mosul Public Library was established 
in 1921, the same year that saw the 
birth of the modern Iraq. Among its 
lost collections were manuscripts from 
the eighteenth century, Syriac books 
printed in Iraq's first printing house in 
the nineteenth century, books from the 
Ottoman era, Iraqi newspapers from the 
early twentieth century and some old 
antiques like an astrolabe and sand glass 
used by ancient Arabs. The library had 
hosted the personal libraries of more 
than 100 notable families from Mosul 
over the last century. 

During the US led invasion of Iraq 
in 2003, the library was looted and 
destroyed by mobs. However, the people 
living nearby managed to save most of 
its collections and rich families bought 
back the stolen books and they were 
returned to the library, All Faraj added.

“900 years ago, the books of the Arab 
philosopher Averroes were collected 
before his eyes...and burned. One of his 
students started crying while witnessing 
the burning. Averroes told him... the 
ideas have wings...but I cry today over 
our situation,” said Rayan al-Hadidi, 
an activist and a blogger from Mosul. 
Al-Hadidi said that a state of anger and 
sorrow are dominating Mosul now.  Even 
the library's website was suspended.

“What a pity! We used to go to the 
library in the 1970s. It was one of the 
greatest landmarks of Mosul. I still 
remember the special pieces of paper 
where the books’ names were listed 

God’s love is Eternal
by max lucado

Human love is convenient. It suits 
the needs of the person at the time and 
works into his schedule. God’s love is 
eternal. You are always on His itinerary. 
Human love is emotional. Hormones, 
sleeplessness, worry, past hurts, 
Mexican food—all complicate these 
emotions.

God’s love is committed. While God 
has feelings for us, his feelings do not 
dictate his love. His love is based on a 
decision to love us. Your actions don’t 
increase or decrease his commitment. In 
fact, if you never love God, he will still 
love you.

One thing human love has going for 
it– you can see it. God’s love is just as 
real but not quite as tangible. We will see 
it, in time and for eternity, as we gaze 
into the face of God and his Son, Jesus 
Christ, while we stand in the presence 
of God in heaven!  And, oh, what a day 
that will be!   (From Max On Life)

Beatitudes for Friends  
of the Aged

Blessed are they who understand
my faltering steps and shaking hand.

Blessed are they who know that my 
ears today
must strain to catch the words they say.

Blessed are they who seem to know
that my eyes are dim and my reactions slow. 

Blessed are they who look away
when my coffee gets spilled during the day.

Blessed are they with a cheery smile
who stop to chat with me for a while.

Blessed are they who never say
“You’ve told that story twice today.”

Blessed are they who know the ways
to bring back lovely yesterdays. 

Blessed are they who make it known
that I am loved, respected and not alone.

Blessed are they who know the loss
of strength I need to bear the cross.

Blessed are they who ease the days 
of my journey home in loving ways.
          submitted by Teresia Faulkner

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).

Abraham lincoln and Charles 
Darwin were born on the exact same 
day, FEBRUARY 12, 1809, but their 
lives had completely different effects. 

Lincoln is best known for freeing 
the slaves by issuing the Emancipation 
Proclamation, affirming in his 
Gettysburg Address, 1863: "a new 
nation, conceived in Liberty, and 
dedicated to the proposition that all men 
are created equal." 

Darwin is best known for the theory 
of evolution, arguing that men are 
not only not "created" but they are not 
"equal" as some are more evolved. In his 
Descent of Man, 1871, Darwin wrote: 

"Men...build asylums for the imbecile, 
the maimed and the sick...thus the weak 
members...propagate their kind. No one 
who had attended to the breeding of 
domestic animals will doubt that this 
must be highly injurious to the race of 
man...Hardly any one is so ignorant as 
to allow his worst animals to breed." 
Darwin continued: "Civilized races of 
man will almost certainly exterminate 
the savage races throughout the world." 
Whereas Darwin's theory has been used 
by atheists to explain away God, the last 
act of Congress signed by Abraham Lin-
coln before he was shot was to place the 
phrase "In God We Trust" on all national 
coin.   (American Minute)
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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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értelmeztük a kialakult helyzetet. Nem 
árt tehát kérdéseket feltenni, mielőtt 
leordítjuk a párunk fejét vagy sértődöt-
ten elvonulunk a sarokba. Lehet, hogy 
azért nem hozott kiflit a boltból, mert 
elfogyott, és nem azért mert MINDIG 
elfelejti, amit kérünk tőle, mert eszébe 
sem jutunk egész nap, és mert nem sze-
ret minket.

5. Egyezzünk meg abban, hogy 
mindketten a probléma megoldására 
törekszünk!

miután megismertük a párunk állás-
pontját, keressünk olyan megoldást, ami 
mindkettőnk számára megfelel. Töre-
kedjünk a kibékülésre, ne szégyelljünk 
bocsánatot kérni, amennyiben mi vol-
tunk a galiba okozói, illetve engedjük 
el a sérelemből származó haragot, azaz 
bocsássunk meg!

6. Egyezzünk meg abban, hogy biz-
tosítjuk egymást a szeretetünkről!

Egy vita során elhangozhatnak olyan 
szavak és kijelentések is, amelyeket ké-
sőbb legszívesebben visszaszívnánk, 
ezért lényeges, hogy biztosítjuk a tár-
sunkat arról, hogy szeretjük és a kap-
csolatunk fontos számunkra. 

(Gary Chapman: A szeretet másik 
arca: a harag c. könyve alapján.)

Konfliktusok a  
házasságban – A harag 

Gary Chapman, az öt szeretetnyelv 
fogalom megalkotója, könyvében a ha-
rag érett és felelősségteljes kezelését 
mutatja be. A hatlépcsős modell előse-
gítheti a házasságban megjelenő indula-
tok konstruktív kezelését.

1. Ismerjük el, hogy haragszunk!
A harag nem bűn, nem tilos így érez-

ni. Amíg büszkeségből, félelemből vagy 
akár hamis önfeláldozásból saját ma-
gunk elől is titkoljuk érzéseinket, addig 
a problémával sem tudunk szembenéz-
ni.

2. Egyezünk meg abban, hogy a ha-
ragunkat egymás tudomására hozzuk!

A jegyespárokat felkészítő tanfolya-
munkon az egyik pár arról mesélt, hogy 
számukra igen nagy konfliktusforrást 
jelentett, hogy amikor a fiú megbántotta 
a lányt, akkor ő nem hozta ezt a tudomá-
sára, ám a viselkedésében  megjelentek 
indulatai. A srác persze vette az adást, 
és feltette a kérdést: 

-Mi bajod van?
-semmi! –hangzott a duzzogó válasz. 
-Ha semmi, akkor viselkedj is úgy!- 

vágott vissza a fiú. 
Ismerős a történet? Néha olyan jó ér-

zés dédelgetni a haragunkat, sajnálni 
és sajnáltatni magunkat, hogy a másik 
csúnyán nézett ránk, nem dicsérte meg a 
frizuránkat, nem segített kivinni a sze-
metet, és egyáltalán. A szerelem azon-
ban nem teszi a férfiakat (sem a nőket) 
gondolatolvasóvá, nem az a szeretet 
bizonyítéka, ha a másik kitalálja, hogy 
mi játszódik le a fejünkben, hanem az, 
ha képesek vagyunk felnőtt emberek 
módjára az érzelmeinket (is) megoszta-
ni egymással.

3. Egyezzünk meg abban, hogy a 
dühkitörés, akár szóban, akár tettben 
nyilvánul meg, a harag kifejezésének 
helytelen és kerülendő módja!

Az indulataink szabadjára engedé-
se valószínűleg csak tovább rontana az 
amúgy is feszült helyzeten, érdemes te-
hát olyan stratégiát kialakítani, amely 
segít abban, hogy mindketten lecsilla-
podhassunk, és higgadtan vághassunk 
bele a haragot kiváltó szituáció tisztázá-
sába. Sok lehetőségünk van: elszámol-
hatunk százig, sétálhatunk a közelben, 
elvonulhatunk a lakás egy üres szobájá-
ba. Fontos azonban vigyázni arra, hogy 
ez ne váljon a probléma előli menekülés 
eszközévé.

4. Egyezzünk meg abban, hogy ma-
gyarázatot kérünk, mielőtt ítélkeznénk!

Egyikünk sem tévedhetetlen, előfor-
dulhat, hogy tévesen ítéltük meg vagy 

keket, amiket fejből tudott. Az idegenek 
azt hitték, hogy egy komoly hívővel van 
dolguk, de a fiatal férj sohasem fogad-
ta el Jézust személyes Megváltójának. 
Mindig eljött az istentiszteletekre, mert 
tetszett neki a zenekar szolgálata, és a 
barátai is ott voltak. Ezek közül néme-
lyek be voltak merítve, mások pedig 
nem. A barátok az összejövetelek után 
mindig örömmel üdvözölték egymást, 
és elmesélték a legfrissebb híreket meg 
vicceket, amiket a munkahelyükön hal-
lottak. A tisztelet vége felé járt már, de 
Bill kezdett türelmetlen és ideges lenni, 
mert kint kisütött a nap, és már 12 óra is 
elmúlt. Ám a prédikátor az igehirdetése 
után még mindig azzal volt elfoglalva, 
hogy előre hívja azokat, akik át akarják 
adni Jézusnak a szívüket, és a következő 
Biblia verset idézte: „Ma, ha az Ő szavát 
halljátok, ne keményítsétek meg a ti szí-
veteket.” Ezt hallva a lányanya is előre-
ment, sírva, mert a szívébe akarta hívni 
Jézust. Ekkor Bill azt súgta Gladysnek, 
hogy a következő vasárnap elhozza az 
ébresztő óráját és déli 12 órára felhúzza, 
hogy figyelmeztesse a prédikátort, mert 
a kiszabott időt nem veszi figyelembe, 
és igenis, be kell fejezni az összejöve-
telt. Már előre nevetett magában, hogy 
milyen hatása lesz az ébresztő óra csör-
gésének.   

Közben az istentisztelet véget ért, és 
az emberek a gyülekezetből beszélgetve 
kifelé mentek. Egyesek megálltak egy 
időre a februári napsütésben, többek kö-
zött Bill, Gladys és néhányan mások is; 
beszélgettek. Mások az autójukat vár-
ták, amiért a férjük előre ment. Doreene 
Landstra is kifelé ment a barátnőjével. 
Ő egy másik padban ült, és nem láthatta 
a leány anyát. A leány anyáról beszélt 
neki, aki nem a megfelelő ruhában jött 
a gyülekezetbe. Közben Doreene meg-
találta az autóját, amibe beült, de mivel 
még nem fejezte be a kifestett arcú leány 
anyával kapcsolatos történetet, leenged-
te az ablakot. Az autó nyitott ablakán ke-
resztül beszélt a barátnőjével, miközben 
beindította a motort. Nem figyelve az 
autóra, a fék helyett a gáz pedálra lépett. 
Erre az autó megugrott, és mire Doreen 
Landstra magához tért belerohant egy 
csoport emberbe. Hárman azonnal meg-
haltak, és néhányan megsebesültek. Egy 
óra se telt el az istentisztelet befejezése 
óta és Bill, Gladys, meg egy testvérnő 
holtan feküdtek a hideg kövön. A rette-
netes szerencsétlenség után a rend las-
san helyreállt. Sok férfinek és nőnek, 
akik az istentiszteleten részt vettek, még 
mindig a fülükben csengtek a prédiká-
tor szavai, melyeket a Bibliából idézett: 
”Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne kemé-
nyítsétek meg a ti szíveteket...”
                         Közli: Steiner József

mIkOr kEll mEGTÉrnI?
A bradentoni, “Herald Tribiune” ri-

portere és a rendőrség február 2-diki 
jelentése eléggé szűkszavú volt, amiből 
nem lehetett sokat megtudni. A történe-
tet a különböző híradásokból és nyilat-
kozatokból állítottuk össze.

Február másodikán, vasárnap dél-
előtti a felekezet-közi istentiszteleten 
nemcsak az imaterem, hanem a parkoló 
is teljesen tele volt. A 79 éves Doreene 
Landstra testvérnő a szokásos helyén 
ült. Ugyan abban a padban szemmel 
tartott egy leányanyát, akinek az arca 
erősen ki volt festve és nem éppen a 
vasárnapi ruháját viselte. Nem tudjuk, 
ki hívta meg. Az is lehet, hogy valaki-
től kapott egy szórólapot, és annak se-
gítségével jutott el a vasárnap délelőtti 
istentiszteletre. A vendég figyelmesen 
hallgatta az igehirdetést. Nagyon meg-
érintette az Ige, amikor a prédikátor 
Jézus azon szavait idézte, amelyek így 
hangzottak: „Jöjjetek Hozzám, akik 
megfáradtatok és megvagytok terhelve 
és én nyugodalmat adok nektek.”

Hátul, majdnem az utolsó padsorban 
ült Bill, a nem hívő feleségével, Gladys-
el. Bill apja korábban rendszeresen el-
vitte családját a gyülekezetbe. Bill így 
mindig ott volt a vasárnapi iskolában, és 
a gyülekezettel együtt énekelte az éne-



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2015. február 

3.) Kishegyesen az Úr lehetőséget nyi-
tott imaház vásárlásra, az összeg fele 
már megvan, imádkozzunk, hogy Isten 
rendelje ki a másik felét is.

4.) Csantavértől 7 km-re Tornyoson 
kialakulóban van egy házi bibliakör, 
kérjük az Urat, hogy szélesítse ki ezt a 
kört, és hogy tegye alapjává egy jövőbe-
li gyülekezetnek.  

5.) Imádkozzunk bácskossuthfalvai 
gyülekezet építésének folytatásáért. 

Az Észak-Amerikai magyar 
Baptista Szövetség imatémái

HálAADáS:
1.) Hálásak vagyunk az elmúlt év sok-

sok áldásáért. Közöttük azért, hogy lel-
kipásztoraink nagy része részt vehetett 
a mabavisz rendezte hargitai lelkipász-
tor találkozón, alkalmat nyerve ezáltal a 
nagyobb közösséghez is tartozás újbóli 
átélésére. 

2.) A torontói gyülekezet megkezd-
hette új imaháza építését. 

3.) Vadász János testvérért, aki hűsé-
gesen végezte szolgálatát mindvégig, a 
83 éves korában érkezett hazahívó szóig.

ImAkÉrÉSEk:
1.) A torontói gyülekezetért, hogy a 

megerőltető imaház-építő munka ne 
megfáradást, hanem lelki megerősödést 
is hozzon. 

2.) Fiataljainkért, a számukra, és a 
családok számára tervezett kolorádói 
kirándulás és csendeshét áldásaiért.  

3.) Gyülekezeteink megerősödéséért – 
a több helyen tapasztalható elköltözések 
ellenére. 

4.) Új munkásokért a szövetségben és 
néhány gyülekezetünkben. Az aratniva-
ló itt is sok, a munkás itt is kevés.

5.) Füredi Kamilla misszionáriusért, 
hogy őrizze meg őt az Úr a járványtól, 
aminek kellős közepén végzi szolgála-
tát. 

6.) Kulcsár Attila lelkipásztor misszi-
ós erőfeszítései eredményéért, amivel 
egy új gyülekezetet kezdett Florida ál-
lamban.

Imakérést, beszámolót ugyan most 
nem kaptunk káRpáTALJAi és a feL-
vidéki testvéreinktől, azért imádkoz-
zunk az ott élő magyar baptista gyüleke-
zetekért, lelkipásztorokért és testvérekért 
is.

A magyar Baptista Világszövetség 
vasárnapjára dr. Kovács József titkár 
testvér által összeállított anyag jó alap 
lehet egymás jobb megismerésére és a 
rendszeres imádkozáshoz is. 

A magyarországi Baptista  
Egyház imatémái

HálAADáSI OkAInk:
1.) Adjunk hálát a 2014-ben megtért 

sok új testvérünkért!
2.) Adjunk hálát a Magyarországi 

Baptista Egyház, a Baptista Teológiai 
Akadémia és a Baptista szeretetszol-
gálat együttműködésén alapuló sokféle 
szolgálat és esemény (pl. Baptista Szim-
fonikusok evangélizációs hangverse-
nyei karácsony előtt közel 7.000 részt-
vevővel) áldásáért!

3.) Adjunk hálát, hogy olyan korban 
élhetünk ma magyarországon, amikor 
lehetőségünk van egyre szélesedő kör-
ben szolgálni a társadalomban, ahol hi-
tünket és küldetésünket szabadon meg-
élhetjük! 
ImAkÉrÉSEInk:

1.) Imádkozzunk a baptista fenntartá-
sú iskolákban, szociális intézményekben 
folyó misszióért, hitoktatói tevékenysé-
gért és az iskoláink, gyülekezeteink ál-
tal tervezett nyári ifjúsági- és gyermek-
táborokért.

2.) Imádkozzunk a Baptista Teológiai 
Akadémián folyó oktatásért; az oktató-
kért és a hallgatókért, különösen az ott 
folyó lelkészképzésért, valamint az ott 
folyó missziós szolgálatért.

3.) Imádkozzunk, hogy gyülekezete-
ink kezdeményezően, nyitottan és egy-
ségesen tudják vállalni a magyar társa-
dalom egésze felé való küldetésünket.

4.) Imádkozzunk azért, hogy mi, ma-
gyarországi baptisták is betölthessük 
küldetésünket napjaink Európájában.

A romániai magyar Baptista  
Gyülekezetek Szövetsége 

imatémái
HálAADáS-OkOk:

1.) Megköszönjük az Úrnak, hogy 
megtartotta gyülekezeteinket, és az 
elmúlt évben is voltak megtérések kö-
zöttünk. Néhány gyülekezet próbákon 
ment keresztül, de az Úr kegyelméből 
kiállták a próbákat.

2.) Hálásak vagyunk azért, hogy az 
Úr munkálkodott érdemünk és törekvé-
seinket felül, és olyan „eredményeknek” 
is örvendhetünk, amiért nem munkál-
kodtunk.

3.) Megköszönjük az Úrnak, hogy a 

magyar nyelvű roma gyülekezetekben 
az elmúlt évben is sokan megtértek.

4.) Hálát adunk a Hargita Táborért 
és az ott folyó lelkimunkáért. Örven-
dünk, hogy az elmúlt nyáron helyet 
adhattunk a mABAVIsz lelkipásztori 
csendesnapoknak.

5.) Hálát adunk Szövetségünk szak-
osztályaiban folyó lelkimunkáért, ami 
a próbák és kihívások ellenére eredmé-
nyes.
ImAkÉrÉSEk:

1.) Adjon az Úr bölcsességet a magyar 
anyanyelvű romamisszióban tevékeny-
kedő testvéreknek a gyülekezet plántá-
láshoz!

2.) Az Úr segítsen újra építeni a haló 
félben lévő gyülekezeteket és erősítse 
meg azokat, melyek az élet jeleit adják!

3.) További bölcsességre és lelki erőre 
van szükségünk a roma misszióban.

4.) Szövetségünk, és annak szakosztá-
lyainak vezetőiért, akik az idén lesznek 
újra megválasztva.

5.) Szeretnénk új látást nyerni a misz-
szióhoz, hogy az evangéliumot az erdé-
lyi magyar lakossághoz elvigyük.

6.) Imádkozzatok velünk újabb 
lelkimunkásokért, akikre szükség van 
a gyülekezetekben és a missziómezőn.

A Vajdaság magyar Baptista 
közösség imatémái

HálAADáS:
1.) Óriási hála van a szívünkben 

új testvéreinkért, akik tavalyi évben 
merítkeztek be. Csantavéren tízen, 
Bácskossuthfalván is többen szánták 
oda életüket Krisztus követésére. Azért 
is hála van a szívünkben, hogy töb-
ben Jézussal a szívükben készülnek a 
bemerítkezésre. 

2.) Hála a lehetőségért, hogy gyüle-
kezeteinkben a nyári táborok alatt több 
száz gyerek hallhatta az örömhírt. Azért 
is nagyon hálásak vagyon hogy egyre 
több magyar gyülekezet nyitott a gyere-
kek felé és tábort szervez.

3.) Hálásak vagyunk, hogy gyüle-
kezeteink egyre aktívabbak, az elmúlt 
évben ifjúsági találkozót, zenei tábort, 
foltvarró találkozót szervezhettünk. 
ImAkÉrÉSEk:

1.) Könyörögjünk lelki megújulásért, 
hogy gyülekezetink tagjai Jézus tanít-
ványaiként lelkesen szolgálják és köves-
sék Őt, hogy legyen láthatóvá a Krisztus 
életeinkben.

2.) Kitartóan imádkozunk misszió 
munkásokért, azért hogy legyen jövője a 
Délvidéki magyar Baptista missziónak, 
nagyon nagy szükség van helyi fiatal 
munkatársakra. (Hála az Úrnak, hogy 
vannak már ilyenek) - Mt 9,38
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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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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, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

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

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

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

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

TáVOl ÉS mÉGIS köZEl - ZIlAH
Az esti istentiszteleten a vezérfonali 

igét, a béna meggyógyításának történe-
tét olvasva hirdettem a Krisztus hozta 
szabadulás lehetőségét. A gyülekezeti 
szolgálatok során feleségem bizonyság-
tételét, és a gyermektáborozásról haza-
térők beszámolóit hallgattuk meg.

Délben az Elekes család, este pedig 
a Gévált család vendégszeretetét élvez-
hettük. A sok fénykép segít elevenen 
tartani a szép élményeket. Az Úr áldja 
meg a zilahi Gyülekezetet!

                                Herjeczki Géza

Néhány kép a zilahi imaházról,  
családi kép Géváltéknál,  
valamint a zilahi fúvósok,  

amint a temetésen szolgálnak. 

Erdélyi utunk egyetlen vasárnapját 
Zilahon töltöttük. Nem csak a lelkipász-
torral való ismeretség miatt, hanem mert 
Detroitban többen is vannak, akik in-
nen származnak (Kovácsék, Géválték). 
Örültem a gyülekezeti meghívásnak, s 
a személyes találkozásoknak is. Reggel 
(augusztus 10-én) Elekes testvér (gyüle-
kezeti vén) várt bennünket az imaház-
nál. Bándi testvér Novák testvérrel Er-
kedre ment tovább. Az imaóra kezdete 
előtt még volt időnk bejárni a hatalmas 
és szép zilahi imaházat – a szilágyság 
egyik legnagyobb gyülekezete ez. Lel-
kipásztora Pardi Félix testvér, akivel jó 
volt újra találkozni. Vele nem régen Det-
roitban, legelőször pedig New Yorkban 
találkoztunk, valamikor a 90-es évek 
elején. Felesége és gyermekei a gyer-
gyói ifi-táborozáson voltak éppen. 

Az imaórát két testvér vezette. Pon-
tosan kezdtünk és a buzdítások után a 
testvérek sokan, de röviden imádkoztak. 
Hosszú és nehéz nap előtt állt a gyüle-
kezet. Délelőtt az úrvacsorai istentisz-
telet egy gyermekbemutatással kezdő-
dött. Az igét a 2Kir 5-ből olvastam, s 
Naámán megtisztulásától jutottunk el a 
Golgotánál elnyerhető kegyelemig. 

Délután temetésre gyülekezett a zilahi 
testvériség, meg a város népe. Fazakas 
Levente testvért 33 évesen érte a ha-
zahívó szó. Ezekben a hetekben sajnos 
egymást követték a temetések zilahon. 
Pardi testvér igehirdetését figyelemmel 
kísérte a gyászolók nagy serege. A sír-
nál én is bekapcsolódtam a szolgálatba. 
Isten igéje szerint, s az Úr hívő népe kö-
zött a szentlélek az igazi Vigasztaló. 
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AZ ÉNEK
Életem (58)

"Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik 
szívem. Ő megsegített, és ezért vidám a 
szívem, és énekelve adok hálát." zsolt 
28,7

A lelki ének volt az én szolgálati te-
rületem. Ez a háromperces művészet. 
Ezek a miniatűrök, melyek közül sok 
- legalábbis nekem - egy-egy remek-
mű. Ahogy Luther Márton mondta: 
"Gesangenes Gotteswort", az énekelt 
Evangélium.

A pogány ember, mondta valaki, azért 
énekel, táncol, hogy kiengesztelje is-
tenét, hogy ne érje baj, betegség, átok. 
Így érzem sokszor, sajnos, hogy némely 
dicsőítő-csoport is így énekel, amikor 
magukat, vagy, bocsánat, Istent akarják 
"felhangolni", hogy adjon jó hangulatot. 
Így fejezte ki egy konferencián a veze-
tő testvér: énekeljünk még, mert még 
nincs jó hangulat. És ezt olyan hango-
san teszik, hogy mi odalent szóhoz, azaz 
hanghoz sem jutunk. Ha netán régi éne-
ket énekelnénk, azt olyan tempóban ve-
zetik, hogy elvész a szöveg, és marad a 
csupasz ritmus. Mondván, hogy az igazi 
hívő így örül. Néhai idős Vass Ferenc 
prédikátor ezt úgy kommentálta, hogy 
lehet a vizet kavarni, de lehet alá tüzet 
is rakni, hogy forrjon.

A hívő ember azért énekel, mert vá-
laszt kapott kérésére, keresésére, kopo-
gására. Kapott kegyelemből bűnbocsá-
natot, és Krisztus országába befogadást. 
Nem régen hallottam Vadon sándor 
prédikátortól, hogy akit nem emelt fel 
az Atya, az nem tudja az Atyát, az Istent 
sem emelni, azaz magasztalni. Hiszen, 
teszem hozzá, nem is ismeri.

Ezt az élményt sokan megénekelték, 
válogatott szavakkal rímes versbe fog-
lalták, mert ez az élmény a lélek ün-
nepe! Nem mindenki tud verset írni, 
de aki tud, az művész. Ha ugyanazt az 
érzést tudja kiváltani a másikban, az az 
igazi művész. Ezért szeretem és becsü-
löm azokat, akik így segítenek nekünk 
is kifejezni a kimondhatatlant.

Ilyen művészek voltak azok is, akik 
a Bibliát írták. Nem volt könnyű, ma 
sem az, hogy amit az Úr kijelentett úgy 
öntsük szavakba, mondatokba, hogy az 
olvasó, hallgató is ugyanazt értse. Ezért 
egyedi a Biblia. Valódi remekmű! Ilyen 
remekmű az Egyház is, Krisztus Egyhá-
za, melyről az Úr Jézusnak világos terve 
volt és van, mert még épül, hogy tökéle-
tességben az Atya elé állítsa ama napon. 
(Fil 1,6. Ef 2,10. Róm 9,23) Ezért élem 

meg legjobban a lelki énekeket a közös-
ségben, az istentisztelet során.

A prédikáció is lehet művészi. Ami-
kor nem csak magyaráz, nem csak is-
mertet, hanem gyönyörködtet is. Hála 
az Úrnak, sok ilyenben volt részem. Azt 
hiszem Petőfi mondta, hogy: hogy len-
ne szép, ami nem egyszerű? Most Dr. 
Szakács testvér jut eszembe. Jó régen 
volt itt nálunk, szabadkán. A prédiká-
ciója olyan szépen volt felépítve, hogy 
végig lekötötte a figyelmemet, és még 
ma is emlékszem a fő üzenetére, mely 
segítség volt további lelki életemben. A 
két adósról volt szó. A kérdés pedig kez-
dettől fogva jelen volt, hogy mért nem 
bocsátott meg a király a nagy adósnak 
másodszor is? A végén derült ki, hogy 
azért, mert megismerte a király jó szí-
vét, de... Így boldogan játszottam, és 
énekeltem a gyülekezettel: "Én irgalom-
ban részesültem, bár érdemes rá nem 
voltam." Kihallik a közös énekből azok 
hangja, akik ezt megélték, s élik - és 
azok hangja, akik még nem. Akik még 
nem térdeltek a Király előtt arccal a föl-
dön, végső kétségbeesésükben.

Így tudja a lelki ének elmélyíteni az 
Ige üzenetét - ami az igazi küldetése is e 
kis műveknek.

                       Nagyajtai Eszter

Azóta sok év telt el. A kép sincs már 
meg. Nekem mégis sokszor eszembe 
jut, hogy az a kislány én vagyok, és Is-
ten fogja a kezemet. Sokszor éreztem 
magamat egyedül, mert nem fogadtam 
el a kinyújtott kezet. A kezet, amely ve-
zet, megtart, hordoz, áld és szeret: Isten 
kezét. Isten vezetett a csendes vizeken, 
de a háborgó tengeren is velem volt. 
meghallotta kétségbeesett kiáltásom. 
Segített, hogy hálás szívvel elfogadjam 
a nehézségeket is. mert a gondokat le-
győzheti a bizonyosság, hogy minket 
Isten erős karja véd és a körülmények 
nem győzhetnek rajtunk.

Lassan véget ér az út. A hídon át el-
érem a túlsó partot, mert az idő rohan, 
könyörtelen. Fogynak az évek, hóna-
pok, napok, percek. Minden pillanat 
közelebb visz az örökkévalósághoz: „És 
letöröl minden könnyet a szemükről, és 
halál sem lesz többé, sem gyász, sem 
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 
mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,4)

Csak egy kép a falon... Régi, értékte-
len... Számomra mégis van üzenete: A 
híd ugyan keskeny, de mégsem egyedül 
kell átmennem rajta, és a túlsó parton 
már várnak...

Péter első levelében olvasom: „Tite-
ket pedig Isten hatalma őriz hit által az 
üdvösségre, amely készen van, … noha 
most, mivel így kell lennie, egy kissé 
megszomorodtatok különféle kísértések 
között... Őt szeretitek, pedig nem látjá-
tok, Őbenne hisztek, bár most sem látjá-
tok, és kimondhatatlan, dicsőült öröm-
mel ujjongtok, mert eléritek hitetek 
célját, lelketek üdvösségét.” (1Pt 1,5-9)
Ragadd meg te is a feléd nyújtott drága 
kezet! Kívánom, hogy akik elindultunk 
a keskeny úton, meg is érkezzünk! Ér-
jük el hitünk célját, lelkünk üdvösségét!
                                   Ráczné Lonka

CSAK EGY KÉP A FALON
Gyermekkori emlékeim közt kutat-

va, elevenen él bennem egy falikép. Az 
ágyam fölött volt. Egy kislány volt a 
képen, akinek a kezét egy angyal fog-
ta. mosolyogva, bizakodva állt a hídon, 
alatta pedig a hömpölygő víz... Mielőtt 
elaludtam, ránéztem a képre, rámoso-
lyogtam az angyalra, és biztonságban 
éreztem magam.


