
Ivan Szergejevics Turgenyev orosz 
írónak van egy írása arról, hogy egy-
szer nagy ünnepet rendeztek az angya-
lok a mennyben, amelyre meghívták a 
különböző erényeket. Meg is jelentek 
mindnyájan, a nagyok is, a kicsik is, 
ünnepi öltözetben, kedvesen, barátsá-
gosan, mint akik jól ismerik egymást, 
hiszen mind egy nagy családnak a tag-
jai. Egyszer azonban az egyik angyal 
észrevett két nagyon szép erényt, akik, 
úgy látszott, hogy egyáltalán nem is-
merték egymást. Rögtön kézen fogta az 
egyiket, és odavezette a másikhoz, hogy 
bemutassa őket egymásnak. Jótétemény 
– mondta és rámutatott az egyikre. Hála 
– mondta, és rámutatott a másikra. A két 
erény kimondhatatlanul megdöbbent: 
a világ fennállása óta most találkoztak 
először.

Ha ezt a kis kitalált történetet össze-
vetjük a tíz bélpoklos meggyógyításá-
ról szóló történettel, akkor látjuk, hogy 
nincs is olyan nagyon eltúlozva, amit 
Turgenyev mondani akart általa az em-
beri hálátlanságról. Az ember észre sem 
veszi, hogy milyen hamar megfeledke-
zik a hálaadásról. Ezért is buzdít ben-
nünket Isten igéje a rendszeres hálára. 
Elég ha Pál apostol szavaira gondolunk: 
„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Is-
ten akarata Jézus Krisztus által a ti ja-
vatokra.” (1 Thessz 5,18), „...és adjatok 
hálát az Istennek, az Atyának mindenkor 
mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében.” (Ef 5,20).

A hálaadás nem lehet csupán 
időnkénti

Általánossá vált magyar baptista gyü-
lekezeteink életében, hogy az őszi hó-
napok során hálaadó ünnepet tartunk. 
Leginkább októberben vagy november-
ben szokott erre sor kerülni. Nyilván-

való, hogy az észak-amerikai Hálaadás 
Napja, amely az egyik legfontosabb 
ünnepnek számít Amerika földjén, je-
lentősen hozzájárult ahhoz, hogy az őszi 
betakarítást követően kifejezzük hálán-
kat Isten iránt a megtermett javakért. A 
hagyományok szerint ugyanis, az Újvi-
lágba érkező, az európai vallásüldözések 
elől menekült telepesek voltak az elsők, 
akik annak idején, a 17. században ün-
nepelték az első hálaadási ünnepet a bő-
séges termést követően.

Ausztrália délkeleti sarkában azonban 
az ősz márciustól májusig tart, így ért-
hető, ha ausztrál földön május végén van 
a hálaadó nap. Az északi és déli földteke 
közötti különbségek miatt tehát nem le-
hetséges ugyanabban az időben tartani 
a hálaadó ünnepet. Éppen ez az eltérés 
is megerősítheti azt az igazságot, hogy 
a hálaadást nem lehet csupán bizonyos 
időhöz, időszakhoz kötni. Még egy bizo-
nyos évszakhoz sem, habár ősszel tart-
juk hálaadó ünnepeinket.

Pál apostol nagyon sommásan fogal-
mazta meg azt, hogy a hálaadás legyen 
állandóan jellemző az életünkre. Nemes 
egyszerűséggel ennyit írt: „adjatok há-
lát ... mindenkor”. Vagyis minden egyes 
nap, minden élethelyzetben.

A TARTALOMBÓL
English section - pages 7-9.
Ordination Service in Palm Bay
A New Life in Christ by P. Msiza
Biblianapi és Hálaadónapi írások
Hálaadónap Torontóban
Hubmayer: Az igazság halhatatlan
A fejszés ember - bemerítési 
   történet Kornya Mihállyal

folytatás a 3. oldalon

ŐSZ
Uram, búcsúzik az élet,
mert a gyümölcsök megértek,
meleg nyárnak vége lett.
Elszáll a vándormadár is,
és megborzong a virág is.
Hullanak a levelek
aranyszínű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alatt
most az őszért áldalak.
Üzensz sárguló levélen,
és elémírod az égen
vándormadarak jelét,
hogy mélyen szívembe rejtsem,
vándorvoltom ne felejtsem,
vándoroljak Tefeléd.
Mind korábban itt az este.
Megért a szőlő gerezdje.
Hadd mondjak, Uram, neked,
mindezért dícséretet.
Köszönetet a ködért is,
a lehulló levélért is,
minden gyümölcsért a fán.
Röptéért vándormadárnak.
Hirdessétek, könnyű szárnyak,
hogy van melegebb hazám!
Át a ködön, át az éjen
édes zengéssel kísérjen
dérbelepte réteken
őszi hálaénekem! 
             Túrmezei Erzsébet

HálaadáS  SZüntelenül
Igei gondolatok a háláról

MIndent KÖSZÖnÖK 
Szeretem a napfényt
Patak csobogását,
Kis méh zümmögését,
Madár dalolását,
Lágy szellőt, virágot,
Sok apró örömöt,
Minden szépet és jót
Istennek köszönök.

                  Varga Erzsébet

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon
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Berettyóújfaluról
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

November második vasárnapján álta-
lában biblianapot tartanak gyülekezete-
inkben. A korábbi évtizedekben szövet-
ségünkben irodalmi napnak neveztük 
ezt a vasárnapot. számomra a kettő 
valahogy mindig is összetartozott. Isten 
Igéjének jó része egyúttal utolérhetet-
len irodalmi alkotás is. Boldog vagyok, 
hogy több mint négy évtizeden át rend-
szeresen hirdethettem az Igét. szólhat-
tam a testté lett Igéről, Jézus Krisztusról, 
az általa közénk érkezett örömhírről, az 
evangéliumról. Annak is örülök, hogy 
az Evangéliumi Hírnök szerkesztésével 
továbbra is ugyanannak az örömhírnek 
a terjesztője maradhatok, ami eddig be-
töltötte az életemet. Nem csak szívesen 
végzem ezt a munkát, hanem ezután 
még jobban is szeretném tenni azt. si-
kerülni fog? Miért ne? Különösen is, ha 
segítetek nekem, szolgatársaim, cikkíró 
testvéreim, újságunk olvasói. 

Amerikában novemberben tartjuk 
a hálaadónapot. Vezércikkünk írója, 
Horváth Ferenc testvér, az ausztráliai 
Melbournei gyülekezet pásztora a szün-
telen való hálaadásra szólít fel bennün-
ket – hiszen náluk például május végén 
van a hálaadás napja. Engedjünk neki – 
meghát Pál apostolnak, aki többször is 
írt leveleiben erről.

Két gyülekezet életéről, szolgálatá-
ról is olvashatunk a következő oldala-
kon. Örülünk Palm Bay-i testvéreink-
kel együtt annak, hogy új lelkipásztort 
avathattak s állíthattak a gyülekezet élé-
re. Urunk áldását kérjük innen is James 
Veddell testvér pásztori szolgálatára. 

Torontói testvéreink hálaadó istentisz-
telete, s a beszámolót illusztráló képek 
hálára késztetnek bennünket, olvasókat 
is, s imádságra, hogy eredményesen be-
fejeződhessen ez a nagy építkezés. 

A reformáció 500. évfordulójához ne-
künk két további ünnep is kapcsolódott. 
Kornya Mihály halálának 100. évfordu-
lója esztendejét Kornya évnek nevez-
tük. A legtöbb bemerítést végző magyar 
baptista lelkipásztor szolgálatának egy 
különös napjáról olvashatunk lapunk  
utolsó oldalán. A másik ünnepünk az év 
során a világtalálkozó volt, a MABAVIT 
IV. A találkozóra készült ünnepi kiad-
ványból is idézünk néhány oldalt. Maro-
si Nagy Lajos testvér gondos szerkesztő 
munkával igényes kiadványt készített, 
ami meg is jelent a világtalálkozóra. Bi-
zonyára voltak, akik meg is vásárolták 
a könyvet a debreceni találkozón – ahol 
számomra egyébként érthetetlen módon 
egy meglehetősen félreeső asztalnál 
árusították ezt a jobb sorsra érdemes 
kiadványt. Pedig rólunk és nekünk szól: 
a MABAVIsz tagszövetségeinek min-
dennapjaiból. szeretettel ajánlom meg-
vételét minden kedves olvasónknak. A 
budapesti Baptista Könyvesboltban bi-
zonyára van belőle bőven. (szerk.)

az idei hálaadónapunkon gyü-
lekezeteinkben a Szilágysomlyói 
Gyülekezet építkezésére gyűjtjük 
össze adományainkat. Személyes 

adományokat is szívesen foga-
dunk, a pénztáros testvér címén.

Hálaadónapi istentisztelet a torontói Gyülekezet  megnyitás  
előtt álló imaházában.  Cikk a 6. oldalon.
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2017. november 3. oldal

HálaadáS SZüntelenül
folytatás az 1. oldalról

A tengeren történt, sok évvel ezelőtt. 
Egy nagy viharba került hajó léket ka-
pott. A kapitány parancsára minden esz-
közzel megpróbálták a hajóból kimerni 
a vizet – nem sok sikerrel. A kapitány 
szerint a lyukat csak kívülről tudnák be-
tömni – de hogyan? Majd a kikötőben 
– ha ugyan elérnek odáig.

A nagy csendben a kapitány 17 éves 
fia megjelent az apja előtt, majd habo-
zás nélkül belevetette magát a háborgó 
tengerbe, hogy ő lehessen az „élő dugó”, 
hogy leállítsa a víz beömlését a hajó-
ba. Miközben ezt tette, halálos sérülést 
szenvedett. Mikor a hajó a kikötőbe ért, 
a halott fiú holttestét a kijárat közelébe 
helyezték, hogy az utasok megtekint-
hessék megmentőjüket. Hálás szívvel 
ígérték, hogy sosem fognak elfeledkezni 
jóltevőjükről.     

Nem nehéz ezután megérteni, hogy 
mit jelent az emberek részére, hogy Is-
ten egyszülött Fiát küldte, aki önként 
feláldozta magát, hogy megmentse az 
embert bűnei rabságából. Így olvassuk 
az Igében: „Ímé itt vagyok, hogy cse-
lekedjem Isten a te akaratodat” (zsid 
10,7). Ézsaiásnál pedig: „És Ő megsebe-
síttetett bűneinkért, megrontatott vétke-
inkért, békességünknek büntetése rajta 
van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.” 
Ézs 53,5. A 10. vers szerint mindez Isten 
akaratából történt. 

Valóban csak az tudja értékelni a sza-
badságot, aki már rab is volt. Ugyanígy, 
amikor az Úr Jézus kifolyt vére által  
bűneinkből megtisztulunk, akkor tud-
juk értékelni a szabadságot, az értünk 
hozott áldozatot. Mivel az ember köny-
nyen felejt, Isten állandóan emlékeztet, 
honnan hozott ki bennünket, akik elfo-
gadjuk őt személyes Megváltónknak.  
Az úrvacsora is erre emlékeztet minket. 

Valószínűleg sokan elfelejtették a hajó 
utasai közül, hogy kinek köszönhették 
fizikai életük megmentését. De mennyi-
vel fontosabb állandóan emlékezni arra, 
hogy mi Isten szeretete és kegyelme ál-
tal menekültünk meg. Legyünk hálásak 
érte!  

A Máté 24,44-el kezdtem levelemet. 
A végén is megismétlem: legyünk ké-
szen, mert az Úr hamarosan visszajön! 

Befejezésül szeretném hálás szívvel 
megköszönni, hogy gondoltok rám. Az 
imának soha nincs határa. Pláne most, 
amikor szükségem van ezekre az ima-
támogatásokra. Az erőm, egészségem 
és látásom gyengül. Kivizsgálásokon és 
kezeléseken megyek keresztül. Hiszem, 
lesz még lehetőségem írni számotokra 
továbbra is – az Úr tudja, hogy meddig. 
Minden nap kegyelem. Örömmel szol-
gálok. Köszönöm a születésnapi üdvöz-
leteket. Az Úr áldjon meg benneteket!

                   (Faulkner) Teri néni

a hálaadás nem válhat szelektívvé
Ugyanakkor nagyon velősen fogalma-

zott Pál apostol azzal kapcsolatban is, 
hogy miért kell hálásak legyünk Isten-
nel szemben. Egyetlen szóba tömörítve: 
„mindenért”. Ha azon gondolkodunk, 
hogy mégis mit takar a „mindenért” ki-
fejezés, arra kell gondolnunk, hogy min-
denért hálásak kell legyünk, ami Isten 
megengedő akaratából történik velünk, 
és amit Ő a javunkra fel tud használni. 
Természetesen, nem adhatunk hálát a 
nyilvánvaló gonoszságért, amely jelen 
van világunkban. Isten gyermekei azon-
ban megtanulják, hogy ne perlekedje-
nek Istennel próbáik, betegségeik és 
szenvedéseik közepette, hanem bízza-
nak Urukban, és valóban hálát adjanak 
szerető gondoskodásáért, amellyel még 
akár a gonoszságot is a jó szolgálatába 
tudja állítani (lásd Róm 8,28).

Nem feltétlenül a betegségért adunk 
tehát hálát, hanem azért, mert Isten meg-
gyógyíthat betegségeinkből, vagy pedig 
felhasználja betegségeinket is arra, hogy 
közelebb vonjon bennünket magához, il-
letve, hogy formálja és alakítsa lelki éle-
tünket annak érdekében, hogy még al-
kalmasabb szolgái és eszközei legyünk.

A háborúkért, természeti katasztrófá-
kért sem szoktunk hálát adni, de azért 
igen, hogy Isten még az ilyen élethely-
zetekben is megmutatja kegyelmét, hű-
ségét és gondviselő szeretetét a benne 
bízók iránt.

Hálát kell tehát adnunk Istennek 
mindenért, ami összeegyeztethető az 
Ő isteni jellemvonásaival, szerető atyai 
mivoltával és a Bibliában közölt kinyi-
latkoztatásával.

a hálaadás életformánkká kell 
váljon

Ha azt valljuk, hogy Isten gyermeke-
ire a hálaadás jellemző, akkor a hála-
adás valójában életformánk kell legyen. 
A hálás ember ismeri fel ugyanis, hogy 
mennyire gazdag Isten kegyelméből ki-
folyólag. Aki elégedetlen, követelőző, 
mindig csak azt látja, amije nincs. A há-
lás ember azt, amije van, és egy hálaadó 
imádság olyan „leltár”, amely elégedetté 
teszi az embert. A hálaadás így a saját 
hitünket is megerősíti.

Az Isten iránti hála kifejezése ugyan-
akkor bizonyságtétel is Istenről. Arról 
vall ezzel a hívő ember, hogy Isten gaz-
dag, hatalmas, szerető Atya, aki meg-
bízható, ezért nyugodtan rábízhatják 

Hálaadónapi körlevél
Legyetek készen ti is!  

Mt 24,44
Nem rég itt volt a nyár, de már be-

köszöntött az ősz. Tudjuk, hogy hamar 
itt lesz a tél is. Az Úr nem késik – az 
időszakok jönnek-mennek, évről évre, 
ahogy azt Isten megtervezte.

Az Úr kegyelméből még mindig ír-
hatom szokásos körleveleimet. Mindig 
örömmel olvasom a ti leveleiteket is, és 
amíg tehetem, válaszolok is leveleitekre. 

Isten kegyelméből családi körben ün-
nepelhettük a 94-dik születésnapomat. 
Amikor hazaértem, sok-sok levél várt 
rám. Hálaadónapi körlevelem is válasz a 
leveleitekre. 

férjemnek, Károlynak, sok-sok köny-
ve volt, mivel lelkipásztori hivatást töl-
tött be. Mióta az Úr magához hívta, a 
könyveit szép lassacskán szétosztogat-
tam. De még mindig van belőlük. Néha 
találok bennük történeteket, amiket fel-
használok. Most megpróbálom leírni az 
egyiket.  

magukat az ő gyermekei, akik tudják, 
hogy tőle kaptak mindent, és ezután is 
tőle kérhetnek és várhatnak mindent.

A hálaadás még az aggodalmasko-
dástól is meg tud védeni. A hívő ember 
olykor már előre megköszöni, hogy Is-
ten a jövőben is cselekedni és ajándé-
kozni fog. szorongás helyett akár „szent 
kíváncsisággal” várhatja, hogy ebből 
az újabb bajból hogyan ad majd szaba-
dulást. Ugyanakkor, mivel a hála és a 
mögötte álló hit magával Istennel kap-
csol össze, ezért az Úrban bízó ember a 
nyomorúság idején is tudja magasztalni 
Istent. Belé vetett bizalma nem rendül 
meg, ha próbák közt vezet az útja. Nem 
a bajokért hálás, hanem azért, hogy min-
den helyzetben Istennel közösségben 
maradhat. Így a nehéz időkben is tud-
ja őt dicsőíteni, mint Jób (Jób 1,21). A 
szüntelen hála édes gyümölcse ez a di-
csőítés.

          Horváth Ferenc lelkipásztor,  
Melbourne
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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 2017. november

áHÍtat
“Ne hagyd abba ennek a törvény-

könyvnek az olvasását, arról elmélkedj 
éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg 
mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor 
sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” 
(Józs 1,8)

Mire a Józsué koráról szóló és nevét 
viselő könyvet megírták, ezt a törvény 
tanulmányozásának gyakorlati haszná-
ról szóló kijelentést generációk tapasz-
talata hitelesítette. Józsué könyvének a 
legelején olvassuk a felszólítást, mert 
az Ígéret földjére érkező törzsek sikerei, 
de az elszenvedett vereségek is mind a 
történetek szereplőinek a szövetséggel 
való kapcsolatát jelzik. Érdekes módon, 
egyikükkel kapcsolatban sem olvasunk 
arról, hogy milyen rendszerességgel 
és mennyi időt foglalkoztak a törvény-
könyvvel. Tudjuk viszont róluk, hogy 
sikerrel, vagy sikertelenül jártak-e el 
ügyeikben, hogy céljaikat elérték-e, és 
az olvasó azt is tudja, ha a szándéka-
ik éppen nem Isten kijelentett akaratát 
tükrözték. Kegyességük, Isten iránti 
engedelmességük bizonyítéka Isten be-
teljesedett ígérete (az idézett igeszakasz 
második mondata): „Akkor sikerrel 
jársz utadon, és boldogulsz.”

Az ígért jó, amennyiben feltételhez 
kötött, engedelmességre ösztönöz. A 
Törvény, de maga az ígéret is Istentől 
van. Józsué és a vezetése alatt állók sike-
rét tehát Isten is akarja. Ha mégis vesz-
tesek lesznek, ha nem boldogulnának, 
Istent azért sem hibáztathatják, mert a 
siker titkát és abbéli támogatottságukat 
már tudatta velük. A honfoglalók előre 
nem látható, de folyton rájuk leselkedő 
veszélyek között jártak. Mégis, amire 
biztosan számíthattak, az Isten által ne-
kik készített győzelmek voltak. 

Az engedelmességre (és sikerre) ösz-
tönzött vezető döntéseinek a következ-
ményeit a reábízottak jussa is lesz el-
szenvedni. Így felel az apa a családjáért, 
a lelkipásztor és az elöljáró a gyüleke-
zetért, a vezetéssel megbízott politikus 
a városért és az országért, de a főnök is 
beosztottjaiért. Többeké, sőt közös érde-
künkké lehet egyvalakinek az Istenre fi-
gyelése. A felelősség súlyát nem mindig 
érezzük, sőt igyekszünk lerázni, főleg, 
ha mások is kétségbe vonják azt. Ezért, a 
nép és vezetője viszonyánál sokkal fon-
tosabb tényezőként mutatja be e könyv 
Józsué kapcsolatát az Úrral. személyes 
eljárásai, hite és kegyessége mérvadó.

A Jordánnál táborozók egy új korszak 
mezsgyéjéhez érkeztek. A „kezdeti ne-
hézségeket” (új vezető, másféle kihívá-
sok, stb.) nagyban áthidalja majd Józsué 

lelkisége – olvasom Bibliámnak ugyan-
ezen az oldalán, de 5Mózes utolsó feje-
zetében: „Józsué megtelt bölcs lélekkel, 
mert Mózes reá helyezte a kezét. Izráel 
fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, 
ahogyan az Úr megparancsolta Mózes-
nek”. A „bölcsességgel megtelt” új veze-
tő, akire sokan hallgatnak majd, ő nem 
hagyhatja abba a törvénykönyv olvasá-
sát, neki kell majd arról elmélkednie éj-
jel és nappal…

Ugyancsak egy új korszak kezdeté-
nél ad betekintést a jeruzsálemi ősgyü-
lekezet életébe Lukács. Az Apostolok 
cselekedeti 6. fejezete fölé odaírtam 
valamikor a Bibliámba: „A növekedés 
Ige-függő.” A 7. vers teszi ezt egyértel-
művé, de az író megállapítása mögött a 
„Lélekkel és bölcsességgel telt” tanít-
ványok azon konkrét döntése áll, hogy 
„mi pedig megmaradunk az imádkozás 
és az ige szolgálata mellett” (4.v.).  A 
sikert ígérő engedelmesség Isten népe 
körében mindig feltételezi a figyelem 
célzottságát. Érdeklődést, ami Isten igé-
jéből nyer tájékoztatást. Vágyakozást, 
ami személyes megismerésében mélyül 
szeretetté. A „lefoglaltságnak”, az Úr 
iránti elkötelezettségnek azt a magunk-
kal viselt módját, ami egyre idegenebb a 
multitasking-re nevelt, éjjel-nappal pör-
gő embernek. Ízlelgetjük-e az Úr szavát 
ki is mondva azt, mert hiszen aminek 
engedelmeskedni akarunk, azt hallani is 
jó, nem? 

- Könyörögjünk a rendszeres igeta-
nulmányozás készségéért!

                                  Novák József

BOldOG Út 
Eljön az ősz, meghal az ének. 
Elnémul a fülemilének 
zengő szava és minden hallgat. 
Dérré dermed hamar a harmat. 
Falevelek aranyló ezre 
zizegve hull az ösvényedre. 
Szívedben halk melódiákkal 
mégy a százszínű őszön által. 
Virág hervad el utad mellett, 
halkan érint hideg lehellet, 
de a te lelked nem remeg meg 
érintésén fagyos szeleknek. 
Hullhat a lomb, halhat az ének 
tűntével a nyár melegének. 
A szél süvölt, a tél havaz bár, 
terád tavasz, tavasz, tavasz vár. 
S lelkeden át már fénye rezdül, 
amint mégy az őszön keresztül. 
A köd mindjobban szerteszéled. 
Ó, boldog út! Ó, örök élet! 

                      Túrmezei Erzsébet

Mit ér az ember, ha vén?
„Mert Krisztus jóillata vagyunk Isten 

dicsőségére mind az üdvözülők, mind az 
elkárhozók között...” (2Kor 2,15)

Egy idős férfi ezt mondta egyszer: 
tudja, mit ér az ember, ha vén? semmit. 
A nagy akaraterőmből megmaradt az 
akarat, és elszállt az erő. Így pedig nem 
érdemes élni.

Igaz ez? Valóban annyit ér az ember, 
amennyit teljesít? Akkor egy csecsemő 
sem ér semmit, csak gond és munka 
van vele. És csak fizikai teljesítménnyel 
gazdagíthatjuk magunk körül az életet? 
Akkor miért mondta egy sokat dolgo-
zó férfi az évek óta ágyban fekvő beteg 
anyósának egy este: Mama, ha maga 
nem lenne, nem bírnánk ki az életet? 
Mert annak az idős asszonynak a szíve 
tele volt derűvel, szeretettel, megértés-
sel, hálával, mert tele volt Krisztussal. 
Jézus Krisztussal töltötte a napjait ott-
hon egyedül, és Krisztus jó illata áradt 
belőle este, amikor hazajött a család. Ezt 
lehet betegen és idősen is „teljesíteni”.

Mit ér az ember, ha vén? Nagyon sokat 
érhet, ha nem a maga keserűsége, hanem 
Krisztus illata árad belőle. Azt a fontos 
szolgálatot végzik az ilyen öregek, amit 
a nagyvárosokban a parkok. Kémények 
ezreiből dől a füst, de a fák oxigénnel 
tisztítják a levegőt. A füstöt mindenki 
látja, a fákból áradó oxigént nem. Ők 
úgy vannak jelen, hogy hatnak, áldásu-
kat érzi a környezetük. Akkor derül ki, 
mit jelentettek, amikor már nincsenek. 

Egy erőtlen, magatehetetlen idős em-
ber is sokat jelenthet a környezetének, 
ha olyan lelki kincseket tud adni, ame-
lyekre nekik szükségük van, de nem 
tudnak hozzájutni. Egy Jézusban hívő, 
vele lelki közösségben élő, az ő igéjé-
vel táplálkozó, az imádság csendjében 
formálódó idős ember kimondhatatlan 
áldássá lesz mások számára. sáfár lesz, 
közvetít Isten és a hajszában őrlődők kö-
zött. Ha nem önmagával van tele, hanem 
Isten szeretetével, nem a magáét mond-
ja, hanem helyén mondott igét. Legyünk 
hálásak az ilyen öregeknek, s készüljünk 
magunk is ilyen öregségre!

Cseri Kálmán (A kegyelem harmatja)

Idősebb olvasóink – mi milyenek va-
gyunk? Mint a kémény, amiből dől a 
füst, a keserűség, az elégedetlenség, a 
reklamáció? Vagy oxigént, élettért jelent 
a közelségünk? Menekülnek tőlünk az 
emberek, vagy szívesen figyelnek ránk? 
Mint vélekednek rólunk a gyermekek, 
vagy a fiatalok? Ne kérdezzük meg őket 
– udvariasak, el fogják kerülni a választ. 
De talán sejtjük is, mit válaszolnának. 
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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)

2017. november 5. oldal

A következőt ugyan elméletileg már 
régóta tudom, de nemrég hívta fel rá va-
laki újra a figyelmemet. Amikor Jézus 
feltámadt, elsőként az asszonyok talál-
koztak vele, akik elmentek, hogy bebal-
zsamozzák halott testét. Egy angyal vi-
szont, aki az üres sírnál várakozott, így 
szólt hozzájuk: „Mit keresitek a halottak 
között az élőt? Nincsen itt, feltámadott!” 
Nos, a lényeg az, hogy mikor Jézus 
szinte azon nyomban megjelent nekik, 
ezt mondta: „Siessetek, menjetek el és 
mondjátok meg atyámfiainak (=testvére-
imnek), hogy felmegyek az én atyámhoz 
és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a 
ti Istenetekhez.”

szintén még gyerekkoromból emlék-
szem egy prédikációra, amelyikben a 
lelkész ezt úgy magyarázta, hogy Jézus 
nem mondhatta: „a mi Atyánkhoz”, ha-
nem csak azt, hogy „az én Atyámhoz 
és a ti Atyátokhoz”, aláhúzva ezzel a 
különbséget. Valahogy úgy megmaradt 
bennem az évtizedek hosszú során át, 
hogy itt valami nincs rendjén, és ennek 
inkább a fordítottja igaz, úgyhogy na-
gyon örültem, hogy erről újra hallottam: 
Jézus itt tényleg azt akarta hangsúlyoz-
ni, hogy Isten most már a mi Istenünk 
is, az ő mennyei édesatyja a mi édes-
atyánk is! Testvéreinek („atyámfiai”) 
nevez bennünket! Igaz, hogy Jézus és 
mi közöttünk van némi különbség, de 
itt pontosan arról van szó, hogy Jézus 
felemel bennünket önmagához, arra a 
szintre, amelyen ő áll! Mindez annak 
köszönhető, amit értünk halálával és fel-
támadásával elvégzett.

Isten gyermekének lenni olyan, mint-
ha valami csodálatos zárójelbe kerül-
tünk volna bele: Isten egyrészt örökbe 
fogad bennünket, Krisztus érdeméért, 
másrészt azonban még ennél is többről 
van szó: a Jézus Krisztusba vetett hit ál-
tal újjászül bennünket! Ez a zárójel má-
sik fele. Tehát kétszeresen is az övéi va-
gyunk, Isten kétszeresen is gyermekeivé 
tett bennünket! Nem vagyunk árvák!

Igen, ott állunk az élet nagy forgatagá-
ban, és nem tudunk kijutni belőle, mert 
nem tudjuk „kifizetni a számlát” ame-
lyen hosszú egymásutánban sorakoznak 
a kifizethetetlen tételek, a megoldhatat-
lan problémák – és itt nemcsak egy 6 fo-
rintos tízórairól van szó!

Milyen szomorú és kétségbeejtő is a 
helyzetünk, ha nem „fedezzük fel” éle-
tünk forgatagában Édesatyánkat – aki-
nél van „elég pénz” és irántunk való 
jóakarat, segítőkészség! Vagy ha nem 
akarunk bizalommal őhozzá fordulni.

Mikor megpillantottam édesapámat 
az üzletben, azonnal tudtam, a kétség 
legkisebb nyoma nélkül, hogy meg van 
oldva problémám! Ő feltétlen fog segí-

neM tUdOK FIZetnI!
Az életben gyakran vannak olyan 

szituációk, amikor a problémák olyan 
nagyok, hogy akárhogy törjük is a fe-
jünket, a legnagyobb ügyességgel sem 
sikerül megtalálnunk a kiutat.

Egy ici-pici epizódot szeretnék elme-
sélni ezzel kapcsolatban, egy régi emlé-
ket, ami valahogy megmaradt bennem. 
Igaz, hogy a hasonlat talán nevetségesen 
kicsi, de talán nem kisebb a különbség 
az epizód és mai élethelyzetünk között, 
mint amikor Isten Fia leszállt a menny-
ből és emberré lett értünk – hogy min-
ket majd a mennybe emeljen föl.

Biztos vannak, akik még emlékeznek 
azokra az üzletekre, amelyeket Buda-
pesten a 60-as években vezettek be – a 
bejáratnál számlát kaptunk, amire a kü-
lönböző pultoknál minden vásárolt tételt 
felírtak. A kifizetett számlát a kijáratnál 
leadva lehetett elhagyni az üzletet.

Gimis koromban egy hétköznap este 
valami finom tízórait vettem magamnak 
másnapra, sonkaszalámit, ha jól em-
lékszem. Elég drága volt – úgy 6 forint 
körül (a párizsi csak 2.30 lett volna!). 
Még talán vettem valami mást is hozzá, 
de mikor fizetni akartam, látom, hogy 
nincs nálam pénz! Vagy otthon hagytam 
a pénztárcám, vagy majdnem üres volt. 
Hogy mennyi volt a számlán, nem is 
számított. A lényeg: fizetés nélkül nem 
jutok ki az üzletből. Hát, ahogy körül-
néztem és tanakodtam, mit is csináljak 
most, egyszer csak nagy meglepetésem-
re észrevettem édesapámat! Mai napig 
sem tudom, hogy kerültünk pont egy 
időben abba az üzletbe. Mekkora kő 
esett le a szívemről! azonnal tudtam, 
hogy minden problémám meg van 
oldva. Az fel se merült bennem, hogy 
talán nincs nála elég pénz vagy nem 
akar segíteni.

A jó hír az, hogy a fenti szituációt az 
élet egészére kivetíthetjük! A problémá-
kat nem is kell kivetíteni, azok megvan-
nak, sokszorosan nagyított formában. 
Újra és újra azt találjuk, hogy nincs kiút.

Édesapám azóta meghalt, egy pár év-
vel ez után az epizód után, 48 éves ko-
rában. Egyvalamit azonban nem szabad 
elfelejtenünk: ha földi édesapánk talán 
már nem is él, vagy ha nem áll hatal-
mában segíteni problémáinkon, van ne-
künk egy Mennyei Édesatyánk! Ezt a 
szót, hogy „Mennyei Atya”, „A ti Meny-
nyei Atyátok” maga az Úr Jézus tanítot-
ta nekünk. De ki szólíthatja Istent így 
meg? A Bibliában azt olvassuk, hogy 
„akik befogadták, azoknak, akik hisz-
nek őbenne, hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek.”

teni, és biztos, hogy van nála elég pénz! 
De vajon hogy éreztem volna magam, 
ha azt mondta volna, hogy „Fiacskám, 
ha ilyen buta voltál, hogy pénz nélkül 
jöttél be az üzletbe, akkor tessék, vidd 
vissza, amit vettél, és mars hazafelé!” 
Elképzelhetetlen, nem? – Bár talán akad 
ilyen apa is, aki így reagált volna. Vagy 
talán olyan apa is, akinek a pénztárcája 
„kong az ürességtől”, aki szegény, mint 
„a templom egere”. A „templom Istene”, 
ha szabad ezt a kifejezést használnom, 
azonban mérhetetlenül gazdag, és mér-
hetetlenül segítőkész gyermekei iránt! 

Elképzelhető azonban az a szituáció 
is, hogy esetleg megpillantom édesapá-
mat, és felüti bennem a fejét a „félsz”, 
hogy jaj, most mi lesz? Mit fog szólni? 
És esetleg elbújhattam volna valahol az 
emberek vagy a polcok mögött. Ha nincs 
bennem iránta való bizalom, akkor nem 
lett volna megoldás – nem azért, mintha 
nem tudott vagy nem akart volna segíte-
ni, hanem mert nem bíztam benne, nem 
hittem, hogy fog segíteni. De tudtam, 
hogy az őhozzá való fordulás az egye-
düli kiút.

Isten, a mi mennyei Atyánk feltétlen 
bizalomra méltó! De csak akkor tud raj-
tunk segíteni, ha bizalommal fordulunk 
hozzá. Isten sohasem mondja azt, hogy 
„fiacskám, menj oda vissza, ahol el-
rontottad a dolgokat, és kezdj újra min-
dent.” Nem, Isten ehelyett azt mondja, 
hogy „Na, add ide nekem a számlát…” 
Más szóval: tedd le minden problémádat 
a kezembe! Illetve még jobb: tedd a ke-
zed a kezembe – és akkor ettől a pont-
tól kezdve én foglak vezetni.” Ez azt 
jelenti, hogy nekünk csak egy dolgunk 
marad: az, hogy azt mondjuk, „Apu, kö-
szönöm!” A dolgokat majd ő fogja meg-
oldani, elrendezni.

Ő tudja, hogy az idő kerekét nem lehet 
visszafordítani, és így szól:. „Én meg 
tudom oldani problémáidat, akármi-
lyen nagyok is. nem küldelek visz-
sza oda, ahol elrontottad a dolgokat. 
Onnan akarlak továbbvezetni, ahol 
állsz.”

Befejezésül pedig még egy csodála-
tos tény: Isten mestere, művésze annak, 
hogy a rosszat jóra fordítsa, sőt a rossz-
ból jót hozzon ki.

Utad van számtalan sok,  
És csodás eszközöd,

Reánk is szent áldásod 
Bőséggel öntözöd.

Művednek akadálya, 
Szünete nincs soha,

Úgy tész, mint kívánja 
gyermekeid java.

                         Williamsné, Anikó
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künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2017. november

a gyülekezet foci csapatát, nagyon te-
hetséges szakács is. Isten áldja meg és 
tartsa meg mindkét jó szokását!

Délután Gubçó Gyula, a Teljes Evan-
géliumi Magyar Gyülekezet pásztora 
hirdette az igét. Az istentisztelet keretén 
belül többen bizonyságtételben elmond-
ták hálájukat azért, hogy elérkezhetett 
ez a nap.

Lehetetlen lenne itt megemlíteni min-
denkit akinek munkája, imádsága vagy 
anyagi támogatása segített abban, hogy 
beköltözhessünk új imatermünkbe. Jó 

volt tapasztalni az elmúlt évek alatt, 
hogy nem vagyunk egyedül ebben a 
nagy feladatban. Ugyanakkor, még sok 
munka van hátra, hogy el lehessen mon-
dani, hogy „kész az imaház.” És ami 
legfontosabb, és többször el is hangzott 
közösségünkben az elmúlt időszakban: 
azzal, hogy felépül az épület, nem ér 
véget a munka – akkor kezdődik igazán 
az, amire Isten elhívott. Ha tudunk szol-
gálni a torontói magyarság felé, só és 
világosság lenni, nem csak az új imaház 
négy falán belül, hanem egész életünk-
kel, akkor Isten megadhatja, hogy meg-
teljenek a padok Őt kereső emberekkel 
minden vasárnap!  

                       Csercsa Tamás

BetHeSda BaPtISt CHURCH
Hurricane Irma arrived in Palm Bay 

on september 8th with fierce winds and 
8 - 10 inches of rain. The rain caused 
floods and the winds stripped trees and 
shrubs of their foliage. Many buildings 
had roof damage. The roof damaged 
buildings included our church. Water 
got inside and the sanctuary ceiling is 
moldy and requires immediate attention.

Our Worship services will be held 
in the Home Lounge until the repairs 
are completed. This may take several 
weeks. This, will give the residents who 
have not attended our church services 
an opportunity to hear Pastor Waddell's 
message.

The Hurricane winds were so strong 
it blew our large illuminated sign out 
front off the concrete pedestal. Another 
necessary repair item. I didn't have 
electricity or telephone for a week. Other 
areas in florida suffered more damage. 
We thank God and praise Him for His 
watchful care. Pray for California, Pu-
erto Rico, the florida Keys and the 
Caribbean Islands.

                                          EPK

Talán minden gyülekezet életében az 
egyik legemlékezetesebb alkalom a há-
laadó istentisztelet. Jó visszaemlékezni, 
és hálát adni Istennek azért a sok jóért 
amivel megáldja az övéit. 

A torontói gyülekezet októberben, a 
kanadai hálaadó hétvégén, először tart-
hatott összejövetelt a most már elkészült 
új imatermében! Közel 200 személy 
gyűlt össze, hogy együtt mondjon hálát 
ezért a mérföldkőért.

A délelőtti istentiszteleten Németi 
Zsolt, a torontói Első Szeretet Magyar 
Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora kö-
szöntötte a gyülekezetet bátorító igei 
gondolatokkal. A helyi gyülekezet di-
csőítő csoportja, énekkara és fúvószene-
kara is szolgált. A vendégek közül pedig 
a clevelandi nőtestvérek is szolgáltak 
énekkel és verssel, és az Első szeretet 
Gyülekezet ének csoportja is vezette a 
gyülekezetet Isten dicsőítésében.

A helyi gyülekezet lelkipásztora, 
Püsök Dániel, hirdette Isten igéjét és be-
számolt az elmúlt évek eseményeiről, a 
régi imaház eladásától egészen az előző 
napon befejezett munkákig. 

A finom, laktató ebédet Turcsik Ká-
roly készítette, aki amellett, hogy edzi 

Bethesda Baptist Church of 
Palm Bay, Fl Holds Ordination 

for their new Pastor
By: Renee Tremain

In early 2016, the pastor at Bethes-
da Baptist Church, Pastor Joel Sathe 
was led by the Lord to go out west to 
help a church in need. Bethesda Baptist 
Church is located on beautiful Turkey 
Creek in Palm Bay, Florida. Pastor Joel 
had prayed for God to provide a pastor 
for Bethesda Baptist. He called other 
churches in the area to see if any pastors 
had anyone in mind. Only one, Pastor 
Dennis Loury, responded to his call. 
Just a few weeks earlier, James Waddell 
came forward during an invitation at 
Loury's church to answer God's call of 
going into the full-time ministry.

James Waddell had been preaching 
from the young age of 16. He would 
assist Pastor Roy Bickley, Jr. at Wayland 
Baptist Church in Meadville, PA. 
Bickley had two churches at the time, so 
Waddell would help in any way needed 
and would hold the Wednesday prayer 
services. Waddell later attended coll-
ege and became a biomedical engineer, 
owning his own business for many years. 
He was always involved In the ministry-
whether it be missions trips from places 

tOROntÓ PalM BaY, Fl.

Hálaadónap a torontói gyülekezetben - Püsök dániel lelkipásztor igét hirdet / 
az imaterem, a bejárat fölött / a gyermekek és a zenekar szolgálata. 

Herjeczki
Typewritten Text



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)

2017. november 7. oldal

a Memorial Service with full 
Military Honors was held on October 
2nd at the Bethesda Baptist Church in 
Palm Bay, Florida. 

After Gabriel's graduation from High 
school he enlisted in the Us Navy. When 
he completed Midshipman's school in 
Notre Dame, he was commissioned 
Ensign following duty as a Combat 
Warfare Officer. He completed Naval 
Flight Training and saw action in the 
Korean War flying from an Aircraft 
Carrier. He was awarded the Naval Air 
Medal twice. After Combat duty he 
was flight Instructor in jet aircraft and 
member of Admiral's staff in Naples, 
Italy. Gabriel retired a Lieutenant 
Commander. God protected him during 
the 20 years he served his country, the 
UsA.

The Military service was very 
moving. Honor Guards from Patrick Air 
force Base were present. Gabriel III led 
the service. Gabriel's favorite hymn "In 
The Garden" was sung. His grandson, 
Christopher "Amazing Grace" on his 
flute. Ethel and Eugene gave personal 
memories of Gabriel's life. The servi-
ce ended with singing the Navy Hymn 
"Eternal father, strong To save". 
Outdoors a Buglar played the traditional 
"Taps" followed by a Gun salute for a 
deceased Navy Officer. It was a beautiful 
solemn presentation.

Everyone was invited to a Cape 
Canaveral restaurant for dinner. At the 
Pier a boat awaited our arrival for the 
final "farewell" for Gabriel.

We sailed out to sea, dropped anchor 
and Gabriel III held a brief service. 
Ethel sang "In Times Like These You 
Need A savior" and with prayer Gabriel 
III cast his father's ashes on the ocean 
waters. Each family member said their 
final "good bye" and tossed a flower in 
his memory. It was a very emotional 
experience.

We are comforted in knowing he is 
with the Lord. Let us remember him 
with loving thoughts.

                           Ethel Petre Kish

need, and had a good sense of humor. 
He will be missed by all who knew him. 
We are comforted in knowing he is with 
his Heavenly father whom he loved and 
served.

God blessed him with 92 years. The 
family chain is broken again. He had a 
kind and loving heart and we will miss 
him. We are comforted in knowing he is 
absent from the body and present with 
the Lord.

GaBRIel 
l. PetRe

God called 
Gabriel to his 
heavenly home on 
August 16, 2017. 
He was the son of 
Rev. Gabriel and 
Julia Balog Petre. He was baptized by 
his father as a teenager and was faithful 
serving God all his life. He played the 
trumpet and praised Him with his music 
in the church band and wherever he 
lived. He loved playing his trumpet.

Gabriel lived a very interesting and 
diversified life; in the Navy and during 
his business career. God blessed him 
with many talents. He was a shrewd 
business man and held management 
and executive positions at World Wide 
Personnel, stewart Warner in Chicago 
and Washington, VPX Corp., The Bet-
hesda Baptist Retirement Home in Palm 
Bay and when he lived in saudi Arabia 
sr. Vice President for Aldrees Co.

Gabriel was predeceased by his 
parents as well as his sisters: Esther 
Plyler, Isabella Sada, Helen Shoper. 
He is survived by his wife Gloria and 
Gabriel III (Connie) and sister, Ethel 
Kish, brother Eugene (Jackie) and his 
two grandchildren, Christopher and 
Erin. He will be missed by Gloria's four 
children and five grandchildren.

A Memorial service was held in the 
home they shared in Huntsville Alaba-
ma. It was led by his son, Gabriel III. 
A plane performed a "fly over salute"; · 
circled the home three times with tilted 
wings. A tribute for Gabriel.

Gabriel was kind and loving to 
everyone. Generous when he saw a 

like Nova scotia to Nicaragua, being 
deacon chairman, helping with youth 
groups, studying at Landmark Baptist 
College and filling in to preach when 
needed, he gained much experience in 
the ministry.

When God called him to full-time 
ministry, he took a leap of faith and sold 
his business. God provided a new owner 
in just weeks! God worked out every 
detail! That's when James received 
the call from Pastor Loury stating that 
another pastor nearby was looking 
for someone to take his place. A few 
months later, the members of Bethesda 
Baptist voted to have Waddell as their 
new pastor after hearing his sermons 
and seeing his dedication to the Lord 
and to the members at Bethesda. After 
a year as pastor, Pastor Waddell felt led 
to become ordained and brought it to the 
members, who agreed.

On August 27th, 2017, the ordination 
was held. The pastors in attendance 
were some of the men who guided and 
directed Pastor Waddell in the ministry. 
They were Pastor Glenn Stockton, 
Pastor Rylan Millett, and Pastor Den-
nis Loury. Other pastors who helped 
Waddell in the ministry over the years 
were Roy Bickley, Jr., Louis P. Schulz, 
Ernie F. Merritt, Al Knipfer, Ron 
Sathe, and Joel Sathe. Pastor stockton 
moderated the service.  The scripture  
reading was: 1 Timothy 4:6-14, and 
the hymns “I am Thine O Lord" and 
"Have Thine Own way Lord" Two 
letters from Rev. Dr. Istvan Gergely, 
President of The American Hungarian 
Baptist Convention, were read. One 
to Pastor James Waddell and one to 
the Church. He sent special greetings 
and encouragement. It was greatly 
appreciated. Pastor said he will frame 
it. Pastor Millett sang a beautiful special 
"Let The Blood Of Jesus Speak For. 
Me", and Pastor Loury gave a wonderful 
charge message with expectations of his 
duties as a servant of God. Pastor James 

Waddell's acceptance and response to 
God and to the congregation was done 
in song "Lord, Here Am I". He is ready 
for the charge given him. Then Pastor 
James Waddell sat down and Pastors 
stockton, Millett and Loury laid hands 
on him and had a prayer of dedication. 
Brother Wiley Elliott, member at Bet-
hesda, closed the service with prayer.

It was a beautiful day in the Lord.

Akik 
ElmEntEk
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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 2017. november

will put within them. I will remove the 
heart of stone from their flesh and give 
them a heart of flesh. Eze_11:19; 36:26 

And Paul: Therefore, if anyone is in 
Christ, the new creation has come: The 
old has gone, the new is here! (2Cor 
5,17)

Today I want to talk about the NEW 
LIfE IN CHRIsT which is a gift from 
God. 

1. tHe neW lIFe In CHRISt
The moment we put our faith in Jesus 

Christ the saviour, our lives gets renewed. 
We are born into the family of God. The 
Lord says we are born of the Holy spirit. 
The spirit of God comes and dwells in us. 
The presence of the spirit brings new life 
into our lives. We are being transformed 
from within. This is not an outward hap-
pening but it is the transformation of the 
person from the inside. We are given a 
new life from within. 

the Spirit brings life: God showed a 
vision to the prophet Ezekiel in chapter 
37. He saw a valley full of dry bones. 
God said to the prophet these bones can 
come to life. When the spirit came upon 
the bones they grew flesh, muscles and 
skin. God said to the prophet speak and 
let the breath of life come into these 
bones, the bones were transformed from 
being dry bones to become full bodies. 
When the spirit of the Lord came upon 
these bodies they rose to life. The spirit 
of God brings life into us. The Lord 
Jesus said to Nicodemus you must be 
born of the water and the spirit. 

The picture of dry bones means 
hopelessness, dead in sin, lost and 
desperate. The gospel message of our 
Lord Jesus is Good News to all of us. 
We were once dead in our sins and 
unrighteous but God brought us to 
life through Christ Jesus our saviour. 
When we put our faith in Jesus Christ 
the Holy Spirit comes into our lives 
and transforms us from the state of 
hopelessness to hope and bring joy 
in our lives. This is the joy that comes 
from knowing that your name is written 
in heaven. You are now a child of God. 
You need to tell someone that you are 
now a new person.

2. Old tHInGS HaVe PaSSed 
aWaY

This is a gift from God to give us a 
new life in Christ. This is how God gives 
us a new life: first thing that God gives 
is forgiveness of our sins. We become 
new people before God. All our sins and 
transgressions are forgiven and wiped 
away from the records in heaven. God 
remembers our sins no more.  

a neW lIFe In CHRISt
"So from now on we regard no one 

from a worldly point of view. Though we 
once regarded Christ in this way, we do 
so no longer.  Therefore, if anyone is in 
Christ, the new creation has come: The 
old has gone, the new is here!  All this is 
from God, who reconciled us to himself 
through Christ and gave us the ministry 
of reconciliation." (2Co 5:16-18)

There was a man in one village who 
had a lamb. This lamb was white and 
he loved it so much that he decided to 
keep it as pet. so he would wash, clean 
and trim the wool. Then he would put a 
beautiful ribbon on its neck with golden 
chain and he walk in the street of the 
village with this beautiful lamb. The 
people of the village admired him and 
always talked about this man with his 
beautiful lamb. 

Another man in the village envied 
this man and wanted to be praised 
and admired too. But he did not have 
a lamb but had a piglet. so he washed 
his beautiful little piglet and decorated 
it so nice with a ribbon and a golden 
chain just like the lamb. The two walked 
the streets of the village and the people 
just loved and admired the two men 
with their pets.  One day as they walk 
down the street they came across a 
muddy puddle of water. All of sudden 
the man with piglet shouted with so 
much disappointment because his clean 
and decorated pet just plunged into a 
paddle of mud, was enjoying the mud 
because pigs love mud. As they walk 
pass people had a screams and shouts 
of disappointment. The piglet just ran 
and again plunged into the mud and was 
wallowing happily. On the other side 
the lamb jumped over and avoided the 
dirty water and mud. The lesson is that 
the man with the piglet did not know 
washing a piglet, putting a golden chain 
and red ribbon on it, does not transform 
it into a new being from old to new. 
This man did not realize that cleaning 
the piglet from the outside will not 
change its behaviour. The piglet 
needed a total transformation, a new 
heart and a new spirit. The piglet needed 
an inward transformation. this is what 
happens to anyone who put their faith 
in Christ the Saviour, their life will 
be transformed, they will receive a 
brand new life. 

CHRIsTIANITY Is NOT ABOUT 
MAKING Us LOOK RELIGIOUs 
BUT IT Is ABOUT A NEW LIfE IN 
CHRIsT. 

The Old Testament prophet spoke 
about this a long time ago. And I will 
give them one heart, and a new spirit I 

Psalm 32:1  Blessed is the one whose 
transgressions are forgiven, whose sins 
are covered. 

Psalm 32:2 Blessed is the one whose sin 
the LORD does not count against them

Psalm 103:12 as far as the east is from 
the west, so far has he removed our 
transgressions from us. 

Isa 43:25 "I, even I, am he who blots 
out your transgressions, for my own 
sake, and remembers your sins no more. 

This is the most wonderful thing to 
have all the transgression forgiven. 
I want to use an illustration about 
the young man who was working at 
a chicken farm. One day he stole a 
chicken and took it home and ate it. 
However the young man did not know 
that his manager saw him. The next day 
the manager pretended that all was well 
until everybody knocked off and left to 
go home. The manager called the young 
man and told him that he saw everything 
and he is going to report the young man 
to the owner unless the young was 
prepared to work extra hours without 
payment. The young man agreed with 
the arrangement because he did not want 
to be charged with theft and fired from 
work. 

The young man thought that this was 
just an arrangement for two days, but 
the manager was determined to keep 
the young man working for him the 
overtime without payment. One day the 
young man decided that the punishment 
was enough and is no longer going to 
carry on like that. so, he went to the big 
boss and confessed his sin. The owner 
forgave him and he kept it to himself. 
When the manager reminded him of the 
overtime without pay, the young smiled 
and told him that his transgression 
has been forgiven. The Bible says if 
anyone is in Christ is a new creation, 
old things have passed away. When you 
have come to Jesus Christ He forgives 
and cleanses from all sin. Therefore the 
enemy cannot hold you back by trying 
to remind you how bad you used to be. 
Behold everything is new. 
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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.
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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)

2017. november 9. oldal

KÉSZSÉG aZ eVanGÉlIUM 
HIRdetÉSÉRe - Róm 1,13-15
Pál Korinthusból írta a Rómaiaknak 

címzett levelét (Kr.u. 57-ben). szere-
tett testvéreinek tekinti őket, és tudatja 
velük, hogy gyakran feltette magában, 
hogy elmegy hozzájuk, de a Római levél 
megírásáig, sőt azután is néhány évig, 
Pál odautazása akadályokba ütközött! 
Ez nem állította le őt! Közben más te-
rületeken képviselte az evangéliumot. 
zsolt 40,11; Róm 1,13; 15,17-25; Hite 
arra késztette, hogy levelét mégis meg-
írja nekik. Így készítette elő odautazá-
sát, ottani szolgálatát. 

I. Pál határozottan tudta, hogy 
munkájának Rómában is eredménye, 
gyümölcse lesz! 

- az ottaniaknak megtérésben, szelle-
mi növekedésben lesz része! Még akkor 
is, ha ők az akkor ismert pogány világbi-
rodalom fővárosában éltek. Ott is győz 
az örömhír! Róm 1,13. 

- Pál hálás volt azért, hogy rendszeresen 
ezt tapasztalhatta a többi nép között is!

II. Pál és mi is, hálából tartozunk az 
evangélium hirdetésével! 

Róm 1,14; 1Kor 9,16-23;
- görögöknek, kulturáltaknak, jó mo-

dorúaknak; barbároknak, primitívek-
nek, durváknak, vadaknak; bölcseknek, 
tanultaknak, okosaknak; tudatlanoknak, 
tanulatlanoknak, egyszerűeknek, bal-
gáknak. Vagyis egyaránt mindenkinek, 
az egész emberiségnek adósai vagyunk 
az örömhír élésével és hirdetésével. Kö-
telesek vagyunk tenni! Erre a szentlélek 
szeretete szorongat!

III. ezért álljunk készen az evangé-
lium hiteles képviseletére ott, ahová 
az Úr helyezett és küldött! 

- Pál a szíve szerint, amennyire rajta 
állt, kész volt (mohón, nagyon akarta) a 
rómaiaknak is hirdetni az örömhírt. Is-
ten is készítgette őt erre! Látta egymásra 
utaltságukat! Róm 1,15.

- továbbá azért is, mivel nem szégyell-
te azt, hisz Isten ereje, hatalma az! Róm 
1,16-17. 

- a szükség sürgető! Isten haragszik az 
emberek minden hitetlensége és gonosz-
sága, igazságtalansága miatt! Korunk 
is fokozottan bővelkedik ezekben! Róm 
1,18-32. 

Az Újszövetség szerint készen kell 
lennünk az evangélium hirdetésére (Ef 
6,15); saját életünket, lelkünket közölni 
hallgatóinkkal (1Thessz 2,8); a bennünk 
élő reménységről alázatosan beszélni 
(1Pt 3,15).

IV. Kérjünk készséget az evangéli-
um hirdetésére!

Bűnbánattal, hittel, odaszánással te-
gyük! fogadjuk imánk meghallgattatását!

Tegyük ezt hitelődeinkhez hasonlóan, 
köztük Kornya Mihály testvérünkhöz is!

                          Dr. Vass Gergely

Once again let me emphasize this 
point. Christianity is not about 
observing religious laws but it is about 
the relationship with God. God gave 
His son Jesus Christ to be a sacrifice to 
pay for our sins. so that through Jesus 
Christ we can be reconciled with God. 
We are no longer God’s enemies but 
we have become God’s children. We 
become new because we have been 
purchased from a condemnation and our 
transgressions were washed by the blood 
of Jesus Christ. Our names are now 
written in the book of life in heaven. 

3. We aRe Made neW 
eVeRY daY

We all know that material things get 
old and stale and lose their newness. The 
state of being new does not last forever. 
This is the same even in our new life 
in Christ Jesus. the transformation 
that comes when we put our faith 
in God does not happen once, but it 
is a continuous process. The spirit 
of the Lord is at work in our lives and 
transforming us and making us newer 
every day. We do not stop growing in 
this new life. The word of God says:

Rom 12:2  Do not conform to the 
pattern of this world, but be transformed 
by the renewing of your mind. Then you 
will be able to test and approve what 
God's will is--his good, pleasing and 
perfect will. 

2Co 3:18  And we all, who with 
unveiled faces contemplate the Lord's 
glory, are being transformed into his 
image with ever-increasing glory, which 
comes from the Lord, who is the Spirit. 

The word says we are being 
transformed all the time by the renewing 
of our minds. Our lives must become the 
light and the salt of the world. Our new 
life must shine before all people so that 
they may give the glory to God. Our 
lives must be the salt of the earth. That 
is bringing preservation and taste to the 
life of earth. Our lives must lead others 
to God so that they can find new life 
in Christ.

COnClUSIOn
Do you want a new beginning? Do you 

want a new life in Christ? God is still 
calling even today “come unto me all ye 
who are weary and heavy laden.” God 
says “I want to give you rest.” I want 
to give you hope. Isa 43:18  "Forget the 
former things; do not dwell on the past." 
Isa 43:19  "See, I am doing a new thing! 
Now it springs up; do you not perceive 
it? I am making a way in the wilderness 
and streams in the wasteland."  You may 
see your life to be like a waste land. You 

may have lost hope. Maybe your life has 
become dull you do not know the reason 
for living. You have no joy at all. today 
I want invite you to come and put your 
faith in Jesus Christ the saviour. He is 
going to put a new Spirit in you and 
you will experience new life. You will 
no longer live a sad and  hopeless life. 
You will find a new meaning for life. 
Come He is inviting you. 

          Paul Msiza President, BWA
Message given at the MABAVIT IV. 

Debrecen. Listen to the sermon online:
     https://youtu.be/qf_tfbk_GNg 

aMIKOR SeMMI SeM  
MűKÖdIK, aKKOR IS  
Van ReMÉnYSÉGünK

A kereszténység nem azért igaz, mert 
működik. Hiszen sok esetben nem mű-
ködik a szó marketing értelmében, egy-
általán nem az történik, amit elvárnánk, 
sőt Pál még a Krisztus szenvedéseiben 
való részesülésről is beszél. Lehet, hogy 
hívők tényleg megtapasztalnak azonnali 
győzelmeket életük bizonyos területén, 
és ez nagyszerű, de mások a megszente-
lődés hosszú és odaszánt útján tanulják 
meg életüket egyre inkább a Messiás 
kezébe helyezni, és a legnagyobb meg-
próbáltatások alatt még inkább közel hú-
zódni hozzá. Történnek ugyan gyógyu-
lások, de sokszor a legodaszántabb és 
gyógyulásban hívő testvérek életében 
láthatunk tragédiát.

A biblikus kereszténység lényege ép-
pen az, hogy amikor semmi sem mű-
ködik, akkor is van reménységünk, 
és tudjuk, meg vagyunk róla győződ-
ve mint Jób, hogy a mi megváltónk él, 
és meglátjuk őt, megállunk előtte, és ő 
semmiképpen ki nem vet minket.

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenve-
désünk igen-igen nagy örök dicsőséget 
szerez nékünk. 2 Kor. 4:17

A minden kegyelemnek Istene pedig, a 
ki az ő örök dicsőségére hívott el min-
ket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik 
rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen 
tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és 
állhatatosokká. 1 Pét 5:10

Sőt, amennyiben részetek van a Krisz-
tus szenvedéseiben, örüljetek, hogy 
az ő dicsőségének megjelenésekor is 
vígadozva örvendezhessetek. 1 Pét 4:13
                             PSJ FB-járól



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 2017. november

aZ IGaZSáG  
HalHatatlan

Könyvünk a reformáció 500. jubileu-
mi évében jelenik meg, így nem hallgat-
hatunk arról, hogy baptista közösségünk 
a reformáció részeként ismeretes ana-
baptisták mozgalmának egyik szellemi 
örököse. Amíg a reformáció két fő ágát 
két kiemelkedő személyiség, Luther és 
Kálvin neve fémjelzi, addig az anabap-
tista mozgalomnak különféle irányza-
tát tartjuk számon, amelyeknek közös 
vonása, hogy nem tartották helyesnek 
a kisdedek megkeresztelését, amiben a 
16. század reformátorai egyetértettek 
a római katolicizmussal. Hangsúlyoz-
ták, hogy a hívő embernek vallást kell 
tennie a bibliai hitéről. Nem csupán a 
keresztség kiszolgáltatása, a bemerítés, 
hanem a hit megvallása volt számukra a 
legdöntőbb.  Vallották, hogy a hitet nem 
lehet örökölni, a hitért mindenkinek sze-
mélyesen küzdenie kell, mígnem Isten 
ajándékoz meg a hit kegyelmével. Hang-
súlyozták, hogy erre egy csecsemő nem 
képes. Az anabaptisták sokfélék voltak, 
számos tekintetben eltértek a nézeteik, 
köztük csak a hitvalló bemerítés bibli-
ai gyakorlatát tekinthetjük azonosnak. 
Nem egyházi keretek között szerveződ-
tek, mint Luther vagy Kálvin követői. A 
különféle anabaptista csoportok egész 
Európában elterjedtek. számuk az 1500-
as évek első negyedében igen jelentős 
volt, kutató történészek szerint biztosan 
többen követték őket, mint a protestán-
sokat. 

az első anabaptisták
A reformáció harmadik ágaként szá-

mon tartott anabaptista mozgalom (a 
reformáció népi irányzata) már a hitújí-
tás korai szakaszában elindult. Először 
Svájcban találkozunk az anabaptista 
tanítással. zwingli Ulrich mellett fiatal 
nyelvészek tanulmányozták a Bibliát, 
akikkel eleinte maga a reformátor is 
egyetértett. 1525. január 21-én Mantz 
félix (1498-1527) zürichi otthonában Is-
ten vezetését kérve könyörögtek az Úr-
hoz, és miután felismerték a keresztség 
bibliai igazságát meggyőződéssel vet-
ték fel a hitvalló keresztséget. Blaurock 
Györgyöt (†1529) hitvallása alapján 
Grebel Kondrád (1502-1526) részesítet-
te az „igazi keresztyén keresztségben”, 
Blaurock pedig Manz félixet és jelen-
levő fiatal társait keresztelte meg. Így 
indult el a svájci anabaptista mozgalom.

A svájci testvéreknek nehéz próbaté-
telekkel kellett a hitbeli meggyőződé-
sükért fizetniük, pedig ők nem lázadtak 
senki ellen, semmit el nem vettek, an-
nál többet adtak. A közéjük csatlako-

dr. Hubmayer Baltazár
A reformáció anabaptista irányza-

tának legismertebb alakja, az ana-
baptista mozgalom neves reformátora 
volt dr. Hubmayer (Hübmaier) Balta-
zár(1481-1528 ), ahogy W.R.Estep írja 
nagyszerű könyvében: „a legragyogóbb 
csillag az anabaptista égbolton.” Refor-
mátori életműve alapján bátran sorol-
hatjuk Luther, zwingli és Kálvin mellé. 
Hubmayer 1512-ben végzett a friedburgi 
egyetemen, ahol a teológia doktorává is 
avatták. Az ingolstadti egyetem tanára, 
majd rektora volt. 1516-ban a regensbur-
gi székesegyház főpapjává nevezték ki. 
szónoki képessége, határozott  igehirde-

tése nagy tömegeket vonzott. A hitéle-
tében a fordulat első lépései 1523-ban 
történtek, amikor Hubmayer elkezdte 
magáévá tenni a reformátori gondolato-
kat. Luther röpiratai olyan nagy hatással 
voltak rá, hogy egy időben maga is pro-
testánsnak vallotta magát. zwinglinek 
is barátja lett. A rajnai Waldshut város-
kában volt pap, amikor az 1524-25-ben 
kitört parasztháború fellázadt paraszt-
jaival is kapcsolatba került. Egyrészt 
együtt érzett a problémáikkal, ugyan-
akkor a békességre próbálta őket inteni. 
A Waldshutban eltöltött évek alatt teljes 
egészében csatlakozott zwingli reform-
mozgalmához. Ennek eredményeként 
szinte az egész város és környéke pro-
testánssá lett. A katolikus egyháztól 
való végleges elszakadását 1524-ben 
nősülésével pecsételte meg. felesége, 
Elizabeth Hüglein példamutató hűséggel 
és bátorsággal osztozott sorsában.

Időközben kapcsolatba került a zü-
richi anabaptista vezetőkkel Mantz 
félix-szel, Grebel Konráddal is, akik-
kel rendszeresen együtt tanulmányozta 
a szentírást eredeti nyelven. Utazásai 
során schaffhausenben, st. Gallenben, 
Appenzellben, Bázelben prédikált és 
megtérésre hívta hallgatóit. 1525-ben, 
miután végleg elfogadta az anabaptisták 
álláspontját a hitvalló keresztség kérdé-
sében, rajnamenti  Waldshut közelében 
bemerítkezett. Példáját később sokan 

zók lemondtak nemesi kiváltságaikról, 
egyszerű neveket vettek föl, minden 
erejükkel támogatták a hitvalló életet. 
Erkölcsi tisztaságra és nemeslelkűségre 
törekedtek. Büntetésük vízbefojtás, 
máglyahalál volt. Az első anabaptista 
mártírt, Mantz félixet 1527- januárjá-
ban protestáns kezdeményezésre zü-
richben, a Limmat folyó jeges vízébe 
fojtották. Első hitvallásukat, az ötpontos 
schleitheimi Hitvallást egy volt szerze-
tes írta, az említett városban 1525-ben 
tartott konferencia döntése alapján. 
zürichben már 1531-ben készen volt 
az anabaptisták „froschauer-Bibliája”. 
Kiadtak még több igemagyarázatot, 
polémiát. Eltették és megőrizték bebör-
tönzött társaiknak írt leveleiket, ame-
lyekben egymást halálig kitartó hűségre 
buzdították.  Bár az anabaptistákat a re-
formáció népi irányzatának is nevezik, 
a népi jelző ne tévesszen meg senkit, 
száznál több kódexük maradt fenn, mi-
közben a jezsuiták kocsi számra égették 
el az anabaptista kódexeket és énekes-
könyveket. 

anabaptista irányzatok
A helytelen történelemtanításnak 

köszönhetően sokan a Münzer féle pa-
rasztfelkeléssel azonosítják az anabap-
tistákat. Münzer Tamás (1490-1525) Lu-
ther Márton ajánló levelével reformált 
gondolkodású lelkésznek vallotta ma-
gát, akit szélsőséges társadalmi refor-
mok kimondására ragadta saját felisme-
rése. A követői elkeseredett bányászok, 
iparosok és parasztok voltak. Püspöki 
magánhadseregek fogtak össze ellenük 
és 1525. májusában katonai erővel fel-
számolták a radikális anabaptistákat. 
Ez a radikális irányzat azonban csak 
egy elenyésző kisebbség volt. A legtöbb 
anabaptista testvér békességre igyekező, 
szorgos, hívő ember volt. Bár mindig a 
békességet keresték, sokukat máglyára 
vitték. Ők boldogan, énekelve mentek 
a máglyákra, úgymond: „Méltókká té-
tettek Jézus Krisztussal a szenvedésre”. 
Korábbi kutatóink szerint az anabaptis-
ták „mártír-egyháznak” is nevezhetők, 
mivel Európa nagyvárosaiban szinte 
hétvégi látványosság volt a kivégzésük. 

A keresztyénség történetében nincs 
még egy olyan csoport, amelyet annyi-
ra igazságtalanul ítéltek meg, mint a 16. 
századi anabaptistákat. Bár az egyház-
történészek igyekeznek hallgatni a re-
formációkorabeli anabaptistákról, mégis 
jó tudnunk, hogy a főbb irányzatokként 
a svájci anabaptistákat Grebel Konrád, 
a holland anabaptistákat Menno simons 
és az osztrák anabaptistákat Hubmayer 
Baltazár nevével fémjelzik. 
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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)

2017. november 11. oldal

IMádKOZZUnK 
eGYMáSÉRt

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

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

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Pardi Félix elnökért és 
munkatársaiért.

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

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

követték, és hívei közül mintegy három-
száz főt merített be. Vitába szállt koráb-
bi tekintélyes tanítója, zwingli csecse-
mőkeresztséget védő nézetével is, aki az 
ószövetségi körülmetélés logikus foly-
tatását látta a szertartásban. Hubmayer, 
mint képzett teológus röpiratokban, je-
lentős tanulmányokban fejtette ki néze-
teit a felvetődő kérdésekre. 

1523-bankapcsolatba lépett zwing-
livel. A keresztség kérdésében zürich-
ben folytatott hitvitájának cikkelyei 
nyomtatásban is megjelentek, amely-
ben lefektette a Bibliának való enge-
delmesség reformációs alapelvét, mint 
személyes meggyőződését. Ennek szel-
lemében komoly reformokat vezetett be 
Waldshutban, amelyet a világi hatalom 
(I. ferdinánd, osztrák kormány)  nem 
nézett jó szemmel. Mint eretnek prédi-
kátor munkásságára figyeltek és a város 
vezetőinek támogatása ellenére önként 
távozott a városból. Előbb schaffhau-
senben találjuk Hubmayert, majd zü-
richben ahol börtönbe is zárják. saját ké-
résére rendezett hitvitán sem győzi meg 
ellenfeleit, köztük zwinglit, ezért vég-
legesen a morvaországi Nikolsburgba 
távozott. 

Hubmayer Baltazár 1526-1527 között 
Nikolsburgban anabaptista várlelkész-
ként szolgált.  Ez az  időszak reformátori 
munkájának a csúcsát jelenti. Mintegy 
6000, más kutatók szerint 12 000 tagot 
számláló anabaptista közösségnek volt 
a vezetője. Hubmayer prédikációi még 
Bécsből is vonzottak oda hallgatókat.  A 
gyülekezetéhez tartozott a földbirtokos 
Leonhard von Liechtenstein és Leonard 
unokaöccse is, akit szintén bemerített. 
Tizennyolc iratot készített ebben az idő-
ben, amelyek nyomtatott formában terje-
dek, és az anabaptista teológia alapvető 
téziseit tartalmazták. 1526–1527 között 
megújította az anabaptisták hitvallását, 
melyben helyet kapott a népek szabad-
ságának eszméje, az egyház és az állam 
különválásának, az újjászületett és be-
merített hívek gyülekezeti tagságának 

a MaBaVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

és az úrvacsora szimbolikus jellegének 
hangsúlyozása is. Írásait mindig ezzel 
a jelmondattal fejezte be: „Az igazság 
halhatatlan.”

A katolikus vallást védő bécsi udvar 
számára egyre kellemetlenebbé vált az 
anabaptisták megállíthatatlannak tűnő 
növekedése, ezért Hubmayert Bécsbe 

rendelték. Bár királyi 
menlevél védte, Auszt-
ria katolikus uralkodója, 
I. (Habsburg) ferdinánd 
mégis letartóztatta és 
1528-ban máglyahalálra 
ítélte, hamvait a Dunába 
szóratta. feleségét, aki 
szintén ragaszkodott a 
hitvalló bemerítés igazsá-
gához, más hitvallókkal 
együtt három nap múlva 
a Dunába fojtatta. 

Az anbaptisták üldöz-
tetése nem ért véget ki-
váló vezetőjük Hubmayer 
kivégzésével. Üldözőik 

elől keletre vándoroltak, számosan tele-
pedtek le a felvidéki Ószombat környé-
kén és az erdélyi Alvincon, ahol habá-
nokként ismerték őket. 

                      Marosi Nagy Lajos

„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben való keresztség az, amikor az ember 
először megvallja bűneit, és bűnösnek 
nyilvánítja magát; aztán hiszi bűnei bo-
csánatát Jézus Krisztus által, és meg-
változik, hogy Krisztus szabálya szerint 
éljen, Istentől, mint Atyától, a Fiútól és 
a Szentlélektől eredő irgalom és erő ál-
tal. Aztán megvallja ezt nyilvánosan az 
emberek szeme előtt a külső vízkereszt-
ség által. Ezután már igazán megkeresz-
telt…"

 (Hubmayer Baltazár:  
A hívők keresztyén keresztsége)

Megjelent a „Magyar baptisták, bap-
tista magyarok” címmű kiadványban.

In Christ alone
If anyone is saved, it is on the basis 

of Christ alone. There is salvation in no 
one else. God gives no other name under 
heaven by which men can be saved (Acts 
4:12). Muhammed will not save you. 
Buddha will not save you. Mary will 
not save you. The Pope will not save 
you. Parents, president, and yoga pose 
will not save you. This truth separates 
Christianity from all falsehood: Sinners 
are saved in Christ alone.  (John Piper)
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a FeJSZÉS eMBeR
Írta: Győri Kornél - 

Imaházi istentisztelet keretei között 
ritkán fordul elő botrányos vagy ijesz-
tő esemény. Szabadtéren, sátoros evan-
gelizáción vagy nyíltvízi bemerítéskor 
már nem kizárt. ezek megfelelő keze-
léséhez Szentlélektől vezérelt lélekje-
lenlét és ötletesség szükséges. ebben is 
példaként áll előttünk a parasztprófé-
ta Kornya Mihály, és ezt szemlélteti a 
Kirner A. Bertalan följegyzése alapján 
szépírói feldolgozásban megírt alábbi 
történet.

1893-ban bemerítésre készültek Bi-
har vármegye Tenkei járásának egyik 
vegyes nemzetiségű községében, Kishá-
zán.

A vízparton ott álltak a szokásos öltö-
zősátrak, körben a nagy tömeg, a hívők-
kel együtt sok érdeklődő.

A bemerítkezők között ott volt egy ro-
mán asszony, aki régóta szerette volna 
már fölvenni a hívők keresztségét. férje 
azonban ezt vadul ellenezte, és a durva 
tettlegességtől sem riadt vissza.

Most épp favágáson volt a messzi er-
dőben társaival. Ezt kihasználva felesé-
ge úgy döntött, hogy bemerítkezik.

Egy rosszakaró szomszédasszony 
azonban nem volt rest, és értesítette a 
dologról a férjet:

– Gyere, mert a feleséged, Szaveta el-
ment bemerítkezni! – A férfi társai gú-
nyolódásától is feltüzelve bőszülten ro-
hant a faluba úgy, ahogy volt, hatalmas 
fejszével a kezében.

Nagy riadalom támadt, amikor berob-
bant a vízparti sokadalomba „áruló” fe-
leségét halálra keresve. Kornya menten 
észrevette, odaballagott hozzá, és csön-
desen megszólította a felindult embert:

– Frátye Mandru, de jó, hogy eljöt-
tél… Épp te kellesz nekünk, látom, fej-
szét is hoztál. Meg kell erősíteni a sát-
rat. Itt van, ni, ez a karó, hegyezd ki, 
aztán verd be jól a helyire. 

Kornya megvárta, amíg a hívatlan se-
gítő elkészült, aztán csak úgy melléke-
sen megkérte:

– Nem maradnál itt, hogy ügyelj a sá-

torra, mert a többiek mind elhúzódtak 
amoda. De ha te nem akarsz maradni, 
akkor muszáj keresnem valaki mást.

– Na, nem kell, én leszek – felelte tört 
magyarsággal a férfi, és ott maradt.

– Én most megkezdem a beszédet, de 
a végén majd jövök, mert még kérdezni 
akarok tőled valamit.

Ámulva és megnyugodva szemlélte a 
nép a történteket, aztán egész figyelmü-
ket a prédikációra fordították:

– ,,A fejsze immár a fák gyökerére 
vettetett. Azért minden fa, amely rossz 

gyümölcsöt terem, kivágattatik és tűzre 
vettetik.”  (Mt 3,10)

Gyümölcsöt, jó gyümölcsöt vár a 
Gazda, és ha azt megtalálja, a fejszé-
nek nincs semmi dolga. Az emberek is 
fák, gyümölcseik a tetteik. szíve mé-
lyén mindenki szeretne jó lenni, de nem 
képes rá. Próbálkozik egy ideig, aztán 
föladja. Nem gondol arra, hogy az éle-
tével játszik. Mert a Biblia azt mondja, 
ha nincs jó cselekedet, akkor az ember 
rossz. Rossz fa, és a rossz fa gyökeré-
re lesújt a fejsze. Nincs menekvés, jön a 
tűz, az ítélet… Vagy talán van más út? 
Hogyne lenne, hisz éppen ezért jött Jé-
zus Krisztus! Ő képes megváltoztatni az 
embert. Egyedül ő az, aki a rosszat jóvá 
teheti, jó emberré mindenkit, aki elfo-
gadja őt, aki hittel rábízza magát. Az új 
élettel együtt jár aztán a jó gyümölcs. És 
akkor örül a Gazda, pihen a fejsze. Isten 
szívének is jobban esik, ha a fejsze nem 
ítélet miatt lendül, hanem azért – mint az 
előbb is frátye Mandru kezében –, hogy 
a helyére üssön mondjuk egy sátorkarót!

A prédikáció végén odalépett Kornya a 
láthatóan meghatódott fejszés emberhez:

– Mindjárt kezdődik a bemerítés. Itt 
maradsz, vagy talán hazaviszed a fele-
séged?

– Maradok, és keresztelje meg a töb-
bivel őt is. – A vízparton szinte a saját 
szívdobogásukat is hallották a párbe-
szédre figyelő emberek…

Aznap éjjel Kornya szállásadója a fej-
szés ember volt, aztán több alkalommal 
máskor is.

Kisházán néhány hónap múlva újabb 
bemerítésre gyülekeztek az emberek. 
Köztük ott volt frátye Mandru is. Ám 
most nem azért, hogy bárkit is rémiszt-
gessen, vagy hogy az öltözősátrat erősít-
se, hanem azért, hogy a bemerítésben is 
kövesse életét megjavító Jézusát, Krisz-
tusát.




