
az előzményekre, akár a csodás hajnalt 
követő eseményekre gondolunk, olya-
nok, mint mi vagyunk. Magunkra isme-
rünk bennük, együtt érzünk velük - ké-
telkedünk, vágyódunk és hiszünk, mint 
ők. Az Úr Jézus feltámadása az egyetlen 
olyan esemény, ami egzisztenciális ki-
hívást jelent mindenkinek, akihez eljut 
róla a hír, de érinti azt is, mégpedig a 

földi életet is meghaladó következmé-
nyekkel, aki tudni sem akar róla.

Az evangéliumok a lehetséges emberi 
reakciók közül sokat elénk tárnak. Ki, 
hogy veszi a hírt? Éppen hol tartunk? 
Egyébként is, lehet késznek lenni az 
ilyesmire? A Wall Street Journal idei, 
húsvéti számában George Weigel „The 
Easter Effect” című írásában „ragtag 
band of nobodies”-ként mutatja be az 
első „tanúkat”, akikre akkora hatása lett 
a Feltámadásnak, hogy a következmé-
nyek máig gyűrűznek. A „feltámadás 
ereje” hatott így az elsőkre, majd a nyo-
mukban érkezőkre, köztük Pál apostolra 
is (Fil 3,10). Krisztus feltámadásában 
mindenkinek esélye van egy gyökeresen 
más életre, mint amilyent a halál felé 
tartók egyébként élnek.

Vágyunk rá? Mennyire akarjuk ezt? 
A húsvéti történet megpendíti ezeket 
a kérdéseket is. Az asszonyok, majd 
a tanítványok vágyódása és a készsé-
geik összeszövődnek a Feltámadott 
megjelenéseivel. Olyan szereplői ők a 
történetnek, akik a mozgásaikkal és a 
kérdéseikkel, értetlenkedve és hittel meg-
hunyászkodva a tények előtt, örömükben 

és legtöbbjük halált is 
vállaló elkötelezett-
ségével bemutatják, 
hogy milyenek voltak 
akkor és milyenek 
ma azok, akik látják 
a kegyelemmel és 
igazsággal teljes Is-
ten dicsőségét. Kiket 
éltet az Élet?  Aligha 
találunk más történe-
tet, amiben az isteni 
és az emberi feltételei 
a hitnek ennyire nyil-
vánvalók. 

Mert hasznos az 
emberi feltételekről 
szólni – Húsvétkor 

is. Ne féltsük a Feltámadottat; amit mi 
hozhatunk az asztalhoz, igyekezetünk, 
a vágyódásunk utána, a hiányérzetünk, 
vagy éppen az élni akarásunk nem ki-
sebbítik Őt! 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9. What  
    I learned from Billy Graham
Ünnepi, húsvéti írások
Szövetségünk életéről- a 
    MABAVISZ kiadványából
Gyülekezeti hírek: Palm Bay, FL
Gyülekezeteink címjegyzéke
Bibliai találós kérdések

folytatás a 3. oldalon

És beszélgettek egymással mindarról, 
ami történt. Miközben beszélgettek, és 
vitatkoztak egymással, maga Jézus is 
melléjük szegődött, és együtt ment ve-
lük” (Luk 24,14-15).

A Feltámadás történetét nem ismer-
jük. A történelem legnagyobb eseménye 
csodás és titokzatos. A halál feletti győ-
zelmében is „testté lett” Ige (Ján 1,14) 
viszont emberi helyzetekben és történé-
sekben folytatja mindent megváltoztató 
velünk létét. A történetek szereplői, akár 

"FELELJ, HA VAGY!"
                              (Zelk Zoltán)

'kérdezni szeretnék inkább'
mondtad az imént
a képernyőn
és mondtad a versed
a csodálatos kétsorost
a 25 éve írottat:
"Szélfútta levél a világ.
De hol az ág? de Ki az ág?"
megállítottál
nálunk zúgnak a harangok éppen
körmenetre ment az egész falu
húsvéti prédikációmra készülök
mondd Zoli bácsi
nem látod tényleg Őt?
beszélni nem sokat beszél
csak szeret
és úgy uralkodik
ahogyan a keresztre ment
Őt meg lehet tagadni
Ő úgy "van"
hogy lehet nem-észrevenni
jelenlétét nem kényszeríti ránk
de szól
hív és szeret
neked kell válaszolni

               Herjeczki Géza (1979)

HÚSVÉTKOR, RÓLUNK

Eugène Burnard  “A sírhoz futó tanítványok,  
Péter és János” (1898)

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2018. április
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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)

ÉVKÖZI GyűLÉS
levélrészlet a bizottság tagjainak - 

beszámoló helyett  
Missziós és Jótékonysági Bizottság 

ülése, 2018. március 24-én, videó-kon-
ferencia formában lebonyolítva.

Köszönöm, hogy eljöttetek (bejelent-
keztetek), és kitartottatok a tárgyalások 
végéig. Az egy dolog, hogy megren-
dezünk egy gyűlést (köszönöm Balla 
Zsigmond testvérnek a videókonferencia 
technikai részének megszervezését), s 
az egy másik, hogy a konferenciára el-
jönnek a hivatalosak, ráadásul mindany-
nyian. Az meg külön kegyelem, hogy 
békességesen folytak a tárgyalásaink, s 
az Úrtól meg a szövetségünktől kapott 
feladatunkat eredményesen elvégeztük. 

A kezdő áhítatunk igéit most egy ki-
csit más sorrendben, s magunkra alkal-
mazva így mondanám: Hála az Úrnak, 
Jeremiás igéit is megfogadva (Jer 18,6 
és 48,10) nem hanyagul/csalárdul végez-
tük az Úr dolgát, s érezzük, hogy nem 
átkozottak, hanem áldottak vagyunk. S 
nem bánjuk, ha az Úr úgy cselekszik ve-
lünk/gyülekezeteinkkel/szövetségünk-
kel, ahogy akarja – sőt, kérjük is ezt –, 
s közben úgy hisszük és tapasztaljuk, 
hogy jót cselekszik velünk Istenünk, az 
észak-amerikai magyar baptista misszi-
ót is kezében tartó Úr. 

Örülök annak, hogy minden gyü-
lekezettől megkaptuk a beszámolót, s 
azokat át is tekinthettük; ugyanígy az 
alszövetségek beszámolóit (Nőszövet-
ség, Férfiszövetség, Lelkipásztor szövet-
ség és Ifjúsági szövetség), a tábor és a 

IFjúSáGI KONFERENCIA, 
DETROIT 2018. május 25-27
Szeretnéd még elkötelezettebben szol-

gálni az Urat? Szeretnéd megtudni mit 
jelent ez ma a mindennapokban? Vágyol 
az Úr Jézus, és az amerikai magyar bap-
tista fiatalok közösségébe? Akkor van 
egy nagyon jó hírünk: Szeretettel vá-
runk 2018 május 25-27-én (Memorial 
Day weekend) Detroitba! Ifjúsági kon-
ferenciánk címe: Crazy for Christ (How 
to be radically Committed to Christ).  
Tanítás, ének, közösség, játék, kirándu-
lás, áldás, bőségesen. 

Meghívott előadók: Novák József al-
hambrai lp., Pastor Bryan Reynolds 
(Nashville, TN). Ének-zene: Ádám and 
Friends (Nashville). 

Jelentkezéseket máris kérjük, várjuk: 
Juhász Robinál, Facebookon, e-mail-
ben, telefonon.

Szeretettel várunk, Huli Sándor lp.

CSALáDI hÉT A RáMA  
TáBORBAN - 2018. július 2-8
Szövetségünk 110. éves évfordulójá-

nak apropóján, folyó év július 2-8 között 
családi táborozást szervezünk a ráma 
táborban. A hét jubileumi közgyűlés-
sel (júl 7) és istentisztelettel zárul (júl 
8). A februári lapunkban részletes is-
mertetést olvashatunk a programról és a 
részvétel anyagi oldaláról is. Jelentkezé-
si ívet küldtünk minden gyülekezetnek. 
Az ezt igénylő olvasóinknak a szerkesz-
tő küld kérdőívet. A szervezési felada-
tok miatt máris kérjük a jelentkezéseket. 
Szeretettel várja testvéreinket a családi 

hétre a tábor és a szövetség vezetősége.

Imaházmegnyitó: 2018. június 2-3.

                    folytatás a 10. oldalon



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)

2018. április 3. oldal

HÚSVÉTKOR, RÓLUNK
folytatás az 1. oldalról

DICSŐSÉGESEBB
 FELTáMADáS

Kelownai magyar közösségünkben a 
Zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk 
mostanában. A 11. fejezetet olvasva 
ragadta meg figyelmemet a címnek vá-
lasztott kifejezés.

A világ dicsősége elmúlik - súgták a 
győztes római hadvezérek fülébe a győ-
zelmi bevonulásaik során. Igen, a világ 
ünneplése is hamar alábbhagy. rövid 
időn belül már készek elfelejteni hőse-
iket. Egészen másként van ez a menny-
ben!

Az élő Istenbe vetett gyermeki hit 
által megtapasztalt testi feltámadások 
döbbenetes hatásúak. Amikor egyedül 
álló édesanyák így nyerték vissza az 
enyészetből egyetlen fiukat a Bibliában, 
azt az élményt nem lehet leírni! 1Kir 
17,17-24; Lk 7,11-17. Amikor Lázár, Jé-
zus barátja és ugyanakkor negyednapos 
halott, kijött a sírjából, sokakban hit éb-
redt a köztük élő Messiásban. Lk 11,33-
45. Mások pedig épen ezért halasztha-
tatlannak találták az Ő kivégeztetését!

A názáreti Jézus örökérvényű feltáma-
dása dicsőséges testben a bűn és a halál 
végérvényes legyőzését jelentette! Neki 
nem kell ismét meghalnia. Nem is kell 
átváltoznia! Mindenképpen alkalmas a 
mennyei létre és az ottani főpapi szol-
gálatra, az uralkodásra minden emberi 
és szellemi hatalmasság, sőt az egész vi-
lágegyetem felett! Jel 1,5-6.17-18.

Jézus érthetően tanított a halottak fel-
támasztására, ítéletére kapott hatalmá-
ról. Ő mindenkit feltámaszt. Akik Benne 
hittek, és Istennek tetsző életet folytat-
tak, boldogságban és dicsőségben, Vele 
töltik az örökéletüket. Akik pedig bűnös 
hajlamaik, természetük uralma alatt él-
tek, és nem hittek az egyetlen Útban, 
Igazságban, nem fogadták el az általa 
kínált teljes, üdvös életet már a földön, 
az ítélet feltámadásában részesülnek. Jn 
5,22-29.

Az előbb ismertetett feltámadási le-
hetőségek közül szabad, sőt szükséges 
a dicsőségesebbet, értékesebbet, jobbat 
választanunk. Ebben nincs semmi ma-
gunknak valóság vagy önzés! Nem más 
elől választjuk el azt, nem is a másét, 
hanem a mellett döntünk, amit szere-
tő mennyei Atyánk nekünk akar adni, 
ajándékozni.

Amikor az örök dicsőségre való feltá-
madást következetesen célként tartjuk 
magunk előtt, akkor annak számtalan 
kívánt és kevésbé kívánt következmé-
nye lesz nyomban és folytonosan e föl-
dön. Csak néhányat szeretnék említeni. 
Örvendhetünk a bűneink bocsánatá-
nak, Isten gyermeke mivoltunknak, a 
Szentlélek ajándékainak, -tanításának, 

Ugyanis, mind a négy evangélista az 
“élni akarás” színeiben festi meg a tanít-
ványok kis csoportját, mielőtt az Apos-
tolok cselekedeteiről írt könyvben újra 
találkoznánk velük Lélek által vezetett 
aktivitásaikban. Mindig szükséges a 
Feltámadott jelenléte, sosem lesz elég 
a saját erejük. Ők viszont élni akarnak. 
Meg akarnak győződni arról, hogy amit 
az asszonyok mondtak, az úgy igaz. 
Együtt vannak (ha félelmeik szorításá-
ban is), amikor Jézus megjelenik nekik. 
A kételkedőt nem vetik ki maguk közül. 
Dolgoznak, és ha van mit, esznek a jól-
lakásig. Péter harcosan (magával győz-
ködve) felel a szeretve kérdező Úrnak… 
Ilyenek azok, akik élni akarnak.

Húsvét tehát rólunk is szól. 

Idén figyeltem fel arra, hogy – az 
evangéliumokkal ellentétben – milyen 
gyakran hiányzik a vallásos reflexiók-
ból az ember, ilyenkor, húsvét táján. 
Gondoljunk csak az ünnepi illusztráci-
ókra! Van elhengerített kő, üres sír, ha-
lotti lepel, angyalok és virág, látni néha 
valami szuperembernek mutatkozó és 
angyaliba öltözött, lebegő Jézust is… de 
embert?  Pedig az élet, már ahogyan mi 
ismerjük, embernek való állapot. Föld-
re jövetelekor ezt “vette fel” az Isten, és 
úgy látjuk majd viszont (ApCsel 1,11). A 
Feltámadás híre emberre szabott üzenet 
Istentől, és a címzettek – mint látjuk – 
olyanok, mint mi.

Éppen ezért, én is a svájci szárma-
zású festő, Eugène Burnard  “A sírhoz 
futó tanítványok, Péter és János” (1898) 
című képét tartom a legkifejezőbbnek 
a húsvéti történetről (a párizsi Musée 
d’Orsay-ban tekinthető meg). Burnard 
egy mélyen hívő ember volt, aki a mű-
vészetével szerette volna megragadni 
azt az újat, amit az akkor még gyerek-
cipőben járó fényképezés ígérni látszott: 
a legbeszédesebb pillanat megragadását. 
A Feltámadásról “lencsevégre kapott” 
igazság hordozói - Burnard festményén 
- az öregedő Péter és a legfiatalabb ta-
nítvány, János. Mintha valami ellenszél 
nehezítené a haladásukat. A tekintetük 
egy pontra szegeződik, arrafele futnak. 
Öltözetüket a történetüket jól ismerve 
választhatta ki a festő, mert a keresztig 
kitartó János az egyetlen tanítvány, aki 
öregségében is látja és láttatja az Urat, 
míg a robosztus alkatú Péter sötét ruhá-
zata alatt tagadásban végzett múltat és 
saját kereszthalálának a szörnyűségét 

sejtjük. Jánosból többet megmutat a mű-
vész, Péter nagyságát a kezein szemlél-
teti. Jobb keze a szívén, talán a fájdalmá-
hoz kap vele, a másikkal a földre mutat. 
János mozdulatában a szeretet, az áhítat 
jelentkezik. Így is gyorsabb a folyton 
tüsténkedő Péternél, mint tudjuk (Ján 
20,4). Hiányzik Jézus alakja a képről, 
akiért ez a két ember így feszül? Szinte 
látható, nem?! Mögöttük sötét, borús a 
kép, de ők a világosság felé tartanak.

Még a magdalai Mária is „képben 
van”; a festményről ugyan lemaradt! Az 
ő szavára indultak el. A többiek üres fe-
csegésnek vélték az asszonyok beszédét 
(Luk 24,10) – mennyire emberi ez is!

A Feltámadás történetét nem ismer-
jük. A Feltámadás egyébként is a folyta-
tásról szól, egy másféléről - Vele. 

                           Novák József

NEHÉZ KöVEK 
Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el 
van hengerítve. Mk 16,4

Nehéz kő takarta be 
Annak a sírnak száját, 
Ahová Jézust tették, 
Kik halálát siratták. 

Ki hengeríti el a követ? 
-  Kérdezték az asszonyok. 
 Arra gondolni se mertek, 
Hogy a kő már nincsen ott. 

Krisztus feltámadása után 
Nincsen valós akadály. 
A benne hívők útján  
Megoldódik minden zár. 

Mégis milyen sokszor 
Aggódva, félelemmel 
Gondolunk a holnapra, 
S telve vagyunk kétséggel. 

Félelem, bánat köve 
Elzárja előlünk őt, 
Csüggedésnek engedve 
Nem látjuk a szebb jövőt. 

A kő elhengerítve,
Megváltónk feltámadott. 
Kinek szívében Krisztus él, 
Ott minden megváltozott. 

A félelem, a bánat köve 
Hidd el, mind messze repül, 
Ha a feltámadt Mester 
A szívünk trónjára ül.  

                      Gergely István



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)

4. oldal 2018. április

áhÍTAT
Lukács alapossága, a tudóstól (orvos 

volt a foglalkozása) elvárt módszeresség 
és „szép rend” két nagy munkájának 
(Lukács evangéliuma és az Apostolok 
cselekedeteiről írott könyv) az ismérvei 
lettek. Az izraelita, majd pogány val-
lásos közeg, a történetek helyszínei és 
szereplői hatnak ránk, üzennek nekünk 
két évezred távlatából is. Érthető. Kihí-
vást jelent írásainak az olvasása, de ép-
pen nem azért, mert hiányzik belőlük az 
üzenet, hanem mert beavatja az olvasót 
(„hogy meggyőződhess”).

Pontosan utánajárt, hogy „szép rend-
ben” megírja az eseményeket. Ahhoz, 
hogy „teljes képet” kapjunk valamiről, 
szükség van mindkettőre: nem ma-
radhatnak ki fontos részletek (1) és az 
események/tanítások „rendes” egy-
másutánisága (2) az olvasót az üzenet 
jelentőségére, helyes következtetésekre 
segítik. Igen, az evangélium üzenet - 
amit megértünk, amit elhiszünk, amiről 
meggyőződünk. 

Nincs szükség több evangéliumra, de 
legalább ezt a négyet nagyon fontos jól 
ismernünk. Ahogy a chicagói Moody 
Bible Church egykori lelkipásztora, Dr. 
Ironside szokta mondani: „Jó elindulni 
Mátéval, Márkkal, Lukáccsal és János-
sal, és aztán mindegyikkel külön-külön 
megérkezni oda és Ahhoz, akihez ők is 
megérkeztek.” 

Az evangéliumokon nevelt értelem 
és szándék hiteles írásra sarkallja a 
hívő szerzőt is. Ki ismerné nála jobban 
az írott szó erejét? Az evangélium ereje 
hatott rá, ezért ő is gonddal műveli a jó 
hatást, amit írása kifejthet a neki isme-
retlen olvasón. A „szép rend”-nek első 
jele a helyes írás. „Hívő szerzők” va-
gyunk akkor is, amikor levelet, esetleg 
emailt írunk, vagy éppen a Facebook-on 
jelenik meg a véleményünk. Döbbenet-
tel veszem tudomásul, hogy fontosnak 
tartott témákról milyen helytelenül és 
meggondolatlanul nyilatkoznak testvé-
reim. Aki ír, vegye hát a fáradságot és 
tanuljon meg helyesen írni! Ékezettel, 
ékesen, rendesen. Egy gombnyomásba 
kerül csak, és a legkiáltóbb szabályta-
lanságokat vastagon, pirossal húzza alá 
a szerkesztő program. Akinek még ez is 
nehéz, az csak szövegel.    

- Imádkozzunk, hogy a hívő sajtót a 
szerzők alapossága és gondossága te-
gye hitelessé!

                             Novák József

A baptista sajtó napja - március 18. 
Az áhítat 2018. tematikájához igazodó 
buzdítás.  

-vezetésének, belső mély békességnek, 
élő reménységnek jövőnket illetően, a 
megszentelődés útján járó lelki testvé-
reknek, felhatalmazásnak Jézus képvi-
selésére stb. Időszakos szomorúságot 
okozhatnak a Jézusért ránk zúduló bán-
tások, fogság, gúnyolódások, igazság-
talanságok, nélkülözések, szenvedések, 
üldöztetések. róm 8,1-17; Zsid 11,35-38.

Az örök mennyei dicsőség bőségesen 
kárpótol minden  ártatlanul elviselt sé-
relemért! Gondoljunk csak bele! Többé 
senki és semmi sem takarhatja el sze-
münk elől a Szentháromság egy igaz 
Istent! Vele és az üdvözültekkel lehe-
tünk tökéletes, zavartalan közösségben. 
Viszontláthatjuk előre ment istenfélő 
szeretteinket. Megismerkedhetünk a 
bibliai- és a későbbi korok szentjeivel is. 
Többé nem lesz baleset, betegség, célté-
vesztés, csalás, erőszakos cselekmény, 
éhezés, halál, fáradtság, hazugság, kí-
sértés, lopás, öregedés, próba, rossz hír, 
természeti katasztrófa, veszély stb. Szá-
momra külön örömöt jelent, hogy soha 
többé nem leszek bántó, elbizakodott, 
csüggedő, felületes, sikertelen, tévedő, 
türelmetlen. Tökéletes leszek Isten ke-
gyelméből, és mindenki más is az ott 
élők közül! 

Ugye, Te is vágysz oda? Biztos vagy 
már az odaérkezésedben Isten kegyel-
méből? 2Tim 4,6-8; Jel 7,13-17; 21,3-4.

                   Vass Gergely, Kelowna

“Miután sokan vállalkoztak már 
arra, hogy írásba foglalják a közöttünk 
beteljesedett eseményeket úgy, amint 
ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva 
szemtanúi és szolgái voltak az igének: 
magam is jónak láttam, hogy miután 
elejétől kezdve mindennek pontosan 
utánajártam, szép rendben megírjam 
neked, nagyra becsült Teofilosz, hogy 
meggyőződhess annak a megbízhatósá-
gáról, amire tanítottak.” (Luk 1,1-4)

Ne aggódjunk, nem vetekszik az 
apostoli hagyománnyal („amint ránk 
hagyták azok, akik kezdettől fogva 
szemtanúi és szolgái voltak az igének”) 
és Teofilosz nevelőinek az autoritásával 
(„amire tanítottak”) Lukács alapossága 
és szorgalma, amivel utánajár a történ-
teknek, sőt, inkább alátámasztja azokat! 
A Bibliánkban található négy evangéli-
um mindegyike a már hirdetett Igazság-
nak és Jézus történetének sajátos, írott 
dokumentuma. 

Sajátos, mert a négy „evangélista” sze-
mélyisége, az általuk megörökített ese-
ményekhez való közelségük, képessége-
ik és még szándékaik (akiknek és amiért 
beszámolóikat írták), mind különböző. 
Mint „írott” evangélium sem valószí-
nű, hogy ez a négy a legősibb, de mivel 
a korai gyülekezet körében ezek lettek a 
legismertebbek és általánosan elfogadot-
tak, és mert hitelességükről és hasznos-
ságukról a következő századok hívői is 
meggyőződtek, joggal kerültek a bibliai 
könyvek közé, mint a Szentírás része.

Az írott szónak egészen a mi korunkig 
nagy súlya volt. Nem amiatt veszített az 
értékéből mára, mivelhogy szinte eltű-
nőben van az analfabetizmus, és bárki 
írhat meg olvashat bármit, hanem azért 
mert villámgyorsan elterjedt az a poszt-
modern, tagadást és szkepticizmust ger-
jesztő vélemény, miszerint a „szöveg” 
nem több általánosan elfogadott szimbó-
lumok gyűjteményénél, ami önmagában 
nem hordoz a másiknak fontos üzenetet, 
csupán az „erős” (az író, a kiadó, stb.) 
megnyilatkozása. Értjük – vallják a ké-
telkedésre hajlók -, ha a szavak érthető 
mondatokat alkotnak, de a mögöttes 
szándékkal vigyáznunk kell. Az ünne-
pelt hiteltelenség korát éljük, amiben 
bárki veheti a bátorságot „fake news”-
nak minősíteni a hírt, de nem jár követ-
kezményekkel a hazugság terjesztése 
sem. Hála Istennek, hogy „az idő teljes-
ségében” jött közénk Jézus Krisztusban, 
és ma sem a hiteltelenséget elfogadókra 
bízza az evangélium sorsát!

ÉS KIJöTT A HALOTT
jános 11:44

A lélek elszállt belőle,
a testét eltemették.
És Jézus így szólt:
Lázár jöjj ki!

Pedig érezték már
a rothadó test szagát.
S a szelleme
- negyedik napja már -

kitudja, merre jár?
S a síri csöndben,
kínosan hosszú másodpercek után:
kijött a halott.

Testünk-lelkünk Tied.
Rendelkezz velünk!
Nem félünk semmitől,
ha fáj is olykor életünk.

Eltemetnek majd minket is.
A testünk megrothad.
S mi mégis létezünk,
s előjövünk, ha hívsz.
               Herjeczki Géza



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)

2018. április 5. oldal

ni, mert a víz nyomta a tüdejét. Hogy 
megkönnyebbüljön, leszívták a folyadé-
kot, de véletlenül átszúrták a tüdejét.

Én akkor már kezdtem pánikba esni, 
de ő nyugodtan, békésen feküdt az ágy-
ban, és azt mondta nekünk amikor Pis-
tával meglátogattuk: tudjátok gyerekek, 
én azt gondolom, hogy az Úr tanít en-
gem arra, hogy türelmes legyek! Az Ő 
kezében vagyok, és imádkozom azért, 
hogy életben maradjak, és tudjak még 
bizonyságot tenni róla. Hátha még van 
számomra munka.

Hálás szívvel megköszöntem neki, 
hogy tanít engem. Amikor én már majd-
nem pánikban voltam, akkor ő nyugod-
tan, békésen és bölcsen azt mondta: 

- Margit, a pánik az nem segít! Nem 
tesz jót az agynak sem, lelkünknek sem, 
és a testünknek sem.

Már egy másik kórházban van azóta, 
és nagyon szépen javul az állapota. Ma 
éppen gyalogolt, amikor beértünk hoz-
zá a kórházba. Örömmel és magabizto-
san fogadott minket. Jó volt látni őt és 
a békességet, bölcsességet, ami az arcán 
ragyog. Hálás vagyok Istennek Etelka 
néniért. És más idős testvérekért, szeret-
teinkért is, akik a nehéz időkben is Isten 
dicsőségére éltek, és élnek, jó példát mu-
tatva nekünk.

Istennek tetszened úgy lehet, hogyha 
van tiszta, nagy hited... ez az ének jár az 
eszemben.

                         Palotai Margit

Palotai testvérnő bizonyságtétele óta 
hetek teltek el, Kish testvérnő azóta 
már otthon van. A napokban telefonon 
is felhívott, s megköszönte, hogy olyan 
sokan imádkoztunk érte. A 100-dik évé-
ben járó testvérnő szeretettel köszönti a 
gyülekezetek testvériségét és az Evan-
géliumi Hírnök olvasóit is. (szerk)

KISH ETELKA  
BETEGáGyáNáL

Bizonyságtétel
Amikor két és fél hete kórházba került 

és nála voltunk látogatóban az Intenzív 
osztályon, arról beszélgettünk, milyen 
jó volt az 50-dik évfordulón a gyüleke-
zetben, egy pár nappal ezelőtt, amikor 
elmondta a Magyar Bethesda Baptista 
Gyülekezet történetét. Milyen boldogan 
beszélt az édesapjáról, hogy ő kezdte el 
ezt a gyülekezetet, és felsorolta a prédi-
kátorokat is, akik itt szolgáltak az 50 év 
során.

Mindenre emlékezett. Nagyszerű em-
lékezőtehetsége még mindig megvan – 
amin sokszor ő maga is csodálkozik, s 
hálát ad érte. 

Elénekeltük együtt, magyarul: Ó, mily 
hű barátunk Jézus, Aki mindenkor se-
gít... Azután egyedül énekelte: This is 
the day... that the Lord had made, let us 
rejoice and be glad in it.

Amikor ezekről beszéltünk, s ő ott a 
kórházi ágyban elkezdett vidáman éne-
kelni, valami különöset vettünk észre. A 
szíve működését mutató monitor ott volt 
az ágya mellett. Pista éppen ránézett a 
monitorra és látta, hogy amíg énekelt, 
az alacsony szívverés beállt a normális 
szintre - az unokahúga Elaine is látta, a 
nővérek is felfigyeltek rá. Együtt örven-
deztünk ennek láttán - milyen jó is az 
Úr! Jó az Urat dicsérni!

Egy Bibliai történet jutott akkor eszem-
be, az, amikor Péter a vízen járt; amíg az 
Úr Jézusra nézett, nem merült el.

Azután újra nehezebb napok jöttek. 
A szíve és a veséje nem jól dolgozott, 
így folyadék kezdett felhalmozódni a 
szervezetében. Karjai és lábai is meg-
duzzadtak. Kapott sok infúziót, aztán 
szépen elkezdett a vese is dolgozni, a 
szívverése is jobb lett. Kezdett javulni, 
de sajnos a mellhártyában felgyülemlett 
folyadék miatt kezdett nehezen lélegez-

ATTóL FÜGG, KINEK A 
KEZÉBEN VAN…

Egy kosárlabda az én kezemben kb. 
3000 forintot ér. Egy kosárlabda Micha-
el Jordan kezében kb. 290 milliót. Attól 
függ, kinek a kezében van.

Egy teniszütő az én kezemben nem ér 
semmit. Ha a teniszütőt Serena Williams 
fogja, akkor megnyeri a Világkupát.

Egy bot az én kezemben arra jó, hogy 
elkergessem a kutyákat. Egy bot Mózes 
kezében kettéválasztotta a tengert.

Attól függ, kinek a kezében van… 
Egy parittya az én kezemben egy 

gyermekjáték. Egy parittya Dávid kezé-
ben hatalmas fegyver.

Két hal és öt kenyér az én kezemben 
két halas szendvics: a tízóraim. Öt ke-
nyér és két hal Jézus kezében jóllakat 
ezreket.

Szögekkel a kezemben elkészíthetek 
egy madáretetőt. A szögek Jézus kezében 
megváltást hoztak az egész világnak.

Tedd le hát gyötrődéseidet, félelme-
idet, gondjaidat, a reményeidet, ál-
maidat, a kapcsolataidat, családodat, 
gyülekezetedet az Isten kezébe, hiszen 
tudod már: minden attól függ, kinek a 
kezében van... (anonymus)

TéGY, URAM, ENGEM  
áLdássá, 
Lelkedet úgy várom!
Tedd te a szívem hálássá, 
hogy neked szolgáljon.
Bárhová küldesz, ajkamról 
zengjen az új ének.
Tégy, Uram, engem áldássá, 
oly sok a bús élet.

 Tégy, Uram, engem testvérré, 
Lelkedet úgy kérem,
Tedd te a szívem, tedd késszé, 
bízni a testvérben.
Sejteni engedd, mit érez: 
boldog-e, szenved-é?
Vígy közelebb a testvérhez, 
népedet tedd eggyé!

           Szöveg és zene: Füle Lajos

TENYERED
"Senki ki nem ragadhatja őket az én 
kezemből."  (János 10:28)
Végtelen tenyereden
bolyongunk
Uram.
És néha el is tévedünk.
Néha zsákutcába is jutunk.
ám a tenyered végtelen:
rajta még az útvesztők is
előbb vagy utóbb
célra vezetnek.
Ó, te megszámlálható lépteinket
megszökni nem engedő
végtelen kéz!
őrködő szeretet!
Célfelé siető lépteink kórusa
- nézz csak tenyeredre! -
Neked énekel.
                       Herjeczki Géza 
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lett volna szolgaként meghalni Egyip-
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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
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Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
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rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
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szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
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hogyan szabadít meg ma az Úr benne-
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
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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-
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hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üldözött szabadok, gyõztes szaba-
dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part-
ján tábort vernek, megpihennek. Egy-
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor-
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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)

6. oldal 2018. április

évek gazdasági válsága ellenére erőtel-
jes növekedést mutatott az amerikai ma-
gyar baptista misszió. Tulajdonképpen 
ezekben az években érte el a szövetség 
tagsága a mindenkori legmagasabb lét-
számot. A 46 észak-amerikai magyar 
baptista gyülekezetben 2427 tag élt, 
akik között 32 lelkipásztor szolgált. 

Az évek múlásával az amerikai kultú-
ra és evangéliumi közösségek vonzása, 
illetve a magyar lelkipásztorok hiánya 
miatt, a magyar baptista gyülekezetek 
tagsága elkezdett apadni. A második 
világháborút és az 1956-os forradalmat 
követően több mint 50 000 magyar ér-
kezett Amerikába. Mindkét menekült-
hullám magyar baptista testvérek kiván-
dorlását is előidézte, ez megakadályozta 
a gyülekezetekben a létszámcsökkenést, 
de a magyar baptista misszió számá-
ra igazi fellendülést nem eredménye-
zett.  Az ötvenes évek vége felé egyre 
nagyobb nehézségekkel küzdött a ma-
gyar nyelvű misszió, több helyen meg is 
szűntek a gyülekezetek. Azonban arra is 
volt példa, hogy új gyülekezetek alakul-
tak Montrealban, St. Petersburgban, és 
Palm Bayban. 1960-ban az Aggmenház 
(öregotthon) is Palm Bay-be költözött, 
26 gondozottal. Az észak-amerikai ma-
gyar baptista misszió fennmaradását az 
is elősegítette, hogy 1961-ben meg tud-
tak vásárolni egy táborhelyet a kanadai 
Ráma közelében, ahol minden évben  
a Kanadában és USA-ban élő magyar 
baptista testvérek számára ifjúsági tábo-
rokat és bibliatanulmányozási konferen-
ciákat szerveztek.   

A hetvenes évek elején az elango-
losodás következtében mindössze 10 
gyülekezetben élt, és 731 tagja volt 
a szövetségnek. Ekkor vetődött fel 
egy lelkész-csere program elindítása, 
amelynek keretében magyarországi lel-
kipásztorok meghatározott időre szol-

Ha Isten kegyelmet és életet ad, 2018-
ban 110 éves lesz az észak-Amerikai 
Magyar Baptista Szövetség. Ameriká-
ban az első magyar baptista gyülekeze-
tek a 19. század végén és a 20. század 
elején alakultak, amikor az erőteljes 
iparosodással jelentkező társadalmi és 
politikai feszültségek miatt, sok magyar 
szülőföldje elhagyására kényszerült. A 
legnagyobb magyar közösség Cleve-
landban jött létre, itt alakult az első ma-
gyar baptista gyülekezet is 1899-ben. 
Ezt követően a magyar baptista misszió 
növekedésnek indult, más városokban is 
sorra alakultak gyülekezetek. A testvé-
rek hamarosan szükségét érezték annak, 
hogy egy szövetségbe tömörüljenek, így 
1908-ban 13 gyülekezet képviselői a 
pennsylvániai Homesteadban megala-
kították az Amerikai Magyar Baptisták 
Szövetségét. 

Az Úr iránti szeretetüket és a misszió 
iránt való elkötelezettségüket több té-
nyező is  igazolta. Már az első konferen-
cián irodalmi bizottságot hoztak létre, 
és elhatározták egy magyar evangéliumi 
lap kiadását, mely azóta is folyamatosan 
megjelenik – eredeti neve „Evangélium 
Hírnöke” volt. 1909-ben felvetődött egy 
magyar misszióiskola létrehozásának 
terve, amely 1911-ben meg is valósult 
Zboray László vezetésével. Mivel sok 
magyar testvér veszélyes munkahe-
lyen dolgozott, létrehozták a Magyar 
Baptista Betegsegélyező Egyletet is.  
1913-ban megalakították az Amerikai 
Magyar Baptisták Külföldi Missziótár-
sulatát, melynek célja az óhazai testvé-
rek támogatása volt. 1924-ben az idősek 
megsegítésére aggmenházat alapítottak 
Bridgeportban (Connecticut). 

1928-ban már 27 gyülekezet és misz-
szióállomás (2032 tag) tartozott a szövet-
séghez, ezekhez csatlakozott Kanadából 
5 gyülekezet (225 tag). A harmincas 

gálatot vállalhattak amerikai magyar 
gyülekezetekben. Ez sokat segített a 
meglévő gyülekezetek fennmaradá-
sában, azonban a nyelvi és szervezeti 
nézetkülönbségek, illetve az óhazával 
való kapcsolattartás különböző megíté-
lése miatt törés következett be a szövet-
ség életében. A megosztottság közel tíz 
évig tartott, ez idő alatt gyakorlatilag két 
szövetségben folytatódott a misszió. Az 
egyik az Evangéliumi Hírnök, a másik 
az „A Kürt” című magyar baptista lap 
köré tömörült. Az egyesülést elősegítet-
te az újabb kivándorlási hullám, amely a 
nyolcvanas évek közepétől több erdélyi 
családdal gazdagította a gyülekezeteket. 
Mivel számos gyerek és fiatal érkezett, a 
gyülekezetek megfiatalodtak, újra indul-
tak az énekkari, zenekari szolgálatok, és 
a gyülekezetek elkezdték látogatni egy-
mást. Ezeknek köszönhetően, illetve az 
egységre vágyó lelkipásztorok kezde-
ményezésére 1990-ben, Clevelandban 
egy úgynevezett egyesülési konferencia 
megtartására került sor, amikor a két 
szövetség egyesült, megtartva az Evan-
géliumi Hírnököt, mint a szövetség hi-
vatalos havi lapját

Isten kegyelméből, a Szövetség azóta 
testvéri szeretetben és egységben műkö-
dik, Isten igéje és a közösen elfogadott 
alapszabályzat értelmében. Az Evangé-
liumi Hírnök melynek szerkesztője Dr. 
Herjeczki Géza testvér, ma is fontos 
szerepet tölt be a gyülekezetek és lel-
kipásztorok összetartásában. A rámai 
tábor, minden évben otthont ad az évi 
közgyűlésnek és bibliai konferenciának, 
illetve gyermekeink és fiataljaink nyári 
táborozásának. Ezek a találkozások, tá-
borozások igen hasznosnak bizonyulnak 
a lelki növekedés elősegítésében és a 
testvéri egység megtartásában. Fiatalja-
inkat segítjük és bátorítjuk a táborozás-

AZ ÉSZAK - AMERIKAI  MAGYAR  BAPTISTA  SZöVETSÉG  
ÉLETE  RÉGEN  ÉS  MOST

Családi üdülés Kolorádóban, 2015.
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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
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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
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Herjeczki Géza (1977)

2018. április 7. oldal

ségben irányítják a szövetség életét. A 
végrehajtó bizottság tagjait az elnökség 
illetve az alegységek vezetői alkotják. 
A jótékonysági és missziós bizottság-
ban az előbb említettek mellett, minden 
gyülekezetből két delegátus képviseli a 
gyülekezeteket. Minden év tavaszán egy 
úgynevezett évközi gyűlést is tartunk, 

amikor a szövetség végrehajtó és misszi-
ós bizottság tagjai megbeszélik a gyüle-
kezetek missziós tevékenységét, célokat 
fogalmaznak meg, és meghatározzák a 
szövetség évi költségvetését. Ilyenkor a 
helyi kiadások mellett figyelembe vesz-
szük a többi magyar baptista szövetség-
ben fennálló szükségeket, lehetőségeink 
szerint igyekszünk segíteni. Szövetsé-
günkben 4 alszövetség működik a tagok 
által megválasztott vezetők irányításá-
val:

A nőszövetség (elnök: Lukács Erzsi-
ke) példásan szolgál és jótékonykodik 
csaknem minden gyülekezetben. Havi 
rendszerességgel tartják meg alkalmai-
kat, időnként női konferenciákat, csen-
des-napokat is szerveznek. Ilyenkor 
vendégelőadókat hívnak és igyekeznek 
olyan helyen megszervezni a találkozót, 
ahol a lelki felüdülést a környezet szép-
sége is elősegíti. 

A férfi szövetség (elnök: Szabó Ist-
ván) a gyülekezeti férfikörök tagjaiból 
áll, akik gyülekezetenként rendszeresen 

találkoznak, hogy Isten igéjét tanulmá-
nyozzák és megbeszéljék a gyülekezet 
lelki és adminisztratív gondjait. 

A lelkipásztori szövetség (elnök: 
Kulcsár Sándor) a lelkipásztorok közötti 
jó kapcsolatot hívatott ápolni, egy olyan 
közösség, ahol a lelkipásztorok meg-
osztják gondjaikat, egymást tanácsolják 
a szolgálatban, és imádkoznak egymá-
sért. A meglévő nagy távolságok miatt 
ritkán találkozhatnak, azonban az évi és 
évközi konferenciákon lelkipásztoraink 
megkeresik a közösség alkalmait. 

Az ifjúsági szövetség (elnök: Dr. 
Kulcsár Zsolt) gyülekezetünk fiataljait 
hívatott összetartani, és amint erről már 
korábban is írtunk, az egyik legaktívabb 
alegység szövetségünkben. A fiatalok a 
rámai táborban és az ifjúsági konferen-
ciákon szívesen találkoznak, örömmel 
kapcsolódnak be a helyi gyülekezetek 
életébe. A magyar nyelv használata egy-
re nagyobb kihívás különösen az olyan 
fiatalok számára, akik már itt születtek, 

és csak a gyülekezetben beszélnek ma-
gyarul. Ahol szükséges, angol nyelvű 
vázlatot vagy rövid összefoglalót bizto-
sítunk, hogy mindenki megértse az üze-
netek lényegét. 

Ahol gyerekek is vannak, ha a szük-
ség megkívánja, több csoportban is 
folyik a vasárnap iskolai foglalkozás. 
Hűséges tanítóink a magyar nyelv taní-
tása és használata mellett a gyermekek 
bibliaismerete és hitvilága növekedé-
sére fektetik a hangsúlyt. A szülők és 
a gyülekezeti tagok számára mindig 
nagy öröm hallani, amint a gyermekek 
tört magyarsággal ugyan, elmondják az 
aranymondatot és elénekelik a megtaní-
tott éneket. 

                      dr. Gergely István
Magyar baptisták baptista magyarok

A MABAVISZ tagszöveségek  
mindennapjaiból,  

Baptista Kiadó, Budapest, 2017.
A MABAVISZ 4, világtalálkozójára 

készült kiadvány, pp. 135-141

ban való részvételre. A kapcsolattartás 
mellett, számukra ez nagy lehetőség a 
magyar nyelv és kultúra megismerésé-
re. Ezen kívül minden évben két ifjúsági 
konferenciát szervezünk, azzal a céllal, 
hogy elősegítsük megtérésüket és lelki 
növekedésüket. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy fiataljaink szeretik egymást, ra-

gaszkodnak a magyar gyülekezetekben 
való tagsághoz, és aktívan bekapcso-
lódnak a gyülekezeti életbe.  A tábor 
adta lehetőségek mellett a felnőttek és 
a családok számára minden 5-6  évben 
családi konferenciákat szervezünk a 
kolorádói Estes Parkban. A jó levegő, a 
természeti szépségek szemlélése mellett 
ilyenkor jó lehetőség van a testvéri kap-
csolatok megerősítésére, és az Istennel 
való kapcsolatok megújítására. 

A legutóbbi statisztikai adatok sze-
rint az Észak-Amerikai Magyar Bap-
tista Szövetséghez 8 aktív gyüleke-
zet (Alhambra, Chicago, Cleveland, 
Detroit, Melbourne, New York, Palm 
Bay, Toronto), és két misszióállomás 
(Kelowna, Venice) tartozik. Ezekben 
közel 400 aktív tag él, gyerekekkel és 
hozzátartozókkal együtt több mint 600 
személy felé szolgálunk. A szövetséget 
a közgyűlések között egy  4 tagú elnök-
ség, a végrehajtó és missziós bizottság 
vezeti. A legutóbbi választások ered-
ményeként jelenleg Dr. Gergely István 
(elnök), Dr. Herjeczki Géza (alelnök), 
Püsök Dániel (titkár) és Balla Zsigmond 
(pénztáros) testvéri szeretetben és egy-

Női csendesnapok 2016-ban.  
Ashville, NC (the Cove)

Colorado, 2015.
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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 2018. április

he deserved it. Then he said, "Let me 
tell you about Jesus." Even though the 
entire event was about him, he turned 
the meeting toward his lifetime central 
focus: Jesus.

He never gave up looking for new 
ways to share the gospel. Somebody 
quoted Graham as saying, "It's not how 
many people can I get into the stadium 
but how many people can I get the word 
out to." At Saddleback, we have tried 
to follow his philosophy. In the early 
1980s, Saddleback was the first church 
to use a fax machine for evangelism. I 
came up with a thing called "the fax of 
life." I wrote a weekly devotional, and 
we faxed it out to business leaders. Gra-
ham learned of what we were doing and 
wrote me a note saying, "Using the fax 
machine to get the word out is a great 
idea."

Saddleback was the first church on the 
internet. That was in 1992, before Inter-
net Explorer, Netscape, or Safari. We 
used Gopher, FTP, and Mosaic, and we 
put up a little website.

I learned from Graham to build your 
ministry on a team. Graham knew this, 
and he built a core team that was with 
him 50 years. Everybody on the team 
brought strengths to the table. When you 
build an effective team, you hire people 
who compensate for your weaknesses 
and who mobilize or reinforce your 
strengths, because nobody can be good 
at everything.

Part of the brilliance of Graham was 
that he understood how to draw the 
net. A lot of great preachers don't. They 
preach really good sermons, but they 
don't know how to call for commitment. 
It takes courage to stand up there and say, 
"Will you do this?" And then, just wait. I 
watched Graham do this for years.

The greatest influence the man 
had on me came not from what he 
taught, but simply from who he was. 
Whenever anybody says, "Who's going 
to replace Graham?" the answer is that 
he's irreplaceable. There will never be 
another Billy Graham.

Acts 13:36, my life verse, is an 
appropriate passage to describe him. 
It says, "Now when david had served 
God's purpose in his own generation, 
he fell asleep." I can't think of a finer 
epitaph to have on your tombstone 
than that you served God's purpose in 
your generation. That says you did the 
timeless in a timely way. You contended 
for that which never changes in a society, 
in a world, in a culture that's constantly 
changing. Graham served God's purpose 

By Rick Warren
Billy Graham had a life-long influence 

on me as a person and as a pastor. It began 
in my childhood with my grandmother. 
My grandmother told me, "I pray for 
two people every day. I pray for Billy 
Graham, and I pray for you."

She always wanted me to be a pastor. 
Today, I have no doubt that her prayers 
and the fact that Billy Graham was in 
our home every month with Decision 
magazine and every week on the radio 
did much to influence the direction my 
life took.

As I grew older, I began to understand 
Graham's commitment to keeping his 
character clean. As a young pastor, I 
understood why he and his staff made 
the "Modesto Manifesto," a covenant 
to ensure the integrity of his ministry. 
Later, when I started Saddleback Church, 
our staff made similar covenants—the 
Saddleback Staff Ten Commandments—
based on the same idea.

The goal in everything we do at 
Saddleback is to make it easier for us to 
bring people to Jesus. You build bridges 
of friendship from your heart to theirs 
so Jesus Christ can cross that bridge into 
their life. Reaching out to those outside 
of evangelical bounds is a key lesson 
Graham taught me.

Graham realized that the whole gospel 
must be taught. In so many ways, he was 
a pioneer. Long before churches were 
ready for racial integration, he integrated 
his crusades. That's broadening the 
agenda. The great evil of that generation 
was segregation. He took it on.

He was primarily an evangelist, but 
he used his enormous influence to say 
the church has to care about issues 
other than evangelism. Like Graham, 
we believe strongly in the primacy of 
evangelism. But also like him, we're 
just foolish enough to take on issues that 
show Christian love to a hurting and 
confused world.

I learned from Graham to never 
lose your single focus. His focus was 
always on bringing people to Christ. 
I remember when Graham received 
the Congressional Gold Medal in the 
rotunda of the US Capitol in 1996. 
There were about 400 chairs, packed 
with VIPs. President Clinton and leaders 
of the House and Senate addressed the 
crowd, honoring Graham's life and 
achievements.

What do you think Graham did 
when it came time for him to get up to 
speak? He spent maybe three minutes 
acknowledging the honor and how little 

in his generation, and now that he has 
fulfilled that purpose, he is gone.

This man's integrity and lifestyle 
were so right and his heart was so God-
directed that it came through in his words 
and presence. With God, the direction of 
your heart is even more important than 
your sins. With David, God overlooked 
all the stupid things David did because 
he had a heart after God. He wanted to 
do the right thing. Graham wanted to 
do the right thing. I want to do the 
right thing; I don't always do it but I 
want to do the right thing. That direction 
of your heart is more important than be-
ing perfect.

Rick Warren is the founder of  
Saddleback Church and author of  

The Purpose-Driven Life.  Christianity 
Today

WhAT I LEARNED FROM BILLy GRAhAM
Focus. Integrity. And a God-directed heart.

The past six months has been a trying 
time for us here at Bethesda Baptist 
Church. For three months we met in the 
room adjoining the dining room and for 
the last three months we have met in the 
basement. Today will be the first Sun-
day that we have held services in the 
sanctuary in quite some time.

Despite those hardships, we have had 
decisions made for the Lord Jesus Christ 
in both those locations.

While we met up in the room adjoining 
the dining room we had several folks 
make a decision to receive Jesus Christ 
as their Saviour. Then, while we met 
downstairs in the basement we also 
had several people pray to receive Jesus 
Christ as their Saviour.

I am so thankful to God for the 
blessings that he has bestowed upon this 

PALM BAy, FL
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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)

2018. április 9. oldal

MISSIONARy FUND
The purpose: supporting the 

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

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

KÖNyVAjáNLó

Billy Graham: Ahol én vagyok
Hogyan juthatunk a mennybe,  

és miként kerülhetjük el a poklot?

Senki nem prédikált a világtörté-
nelemben több embernek, mint Billy 
Graham, a huszadik század legnagyobb 
hatású igehirdetője és evangélistája. Jól-
lehet élete utolsó éveiben már nem állt ki 
tömegek elé a stadionokban, könyveiben 
és üzeneteiben továbbra is Jézus Krisz-
tus megváltását és a tőle származó örök 
reménységet hirdette.

Alig fél évvel az amerikai megjelenés 
után magyarul is megjelent Billy Gra-
ham legutolsó könyve, Ahol én vagyok 
címmel, amelyben az élete végéhez kö-
zeledő világhírű prédikátor megosztot-
ta olvasóival mindazt, amit a Bibliából 
megtudhatunk az örökkévalóságról, a 
mennyről és a pokolról.

Amikor megkérdezték arról, hogy 
szerinte hol van a menny, az idős Billy 
Graham azt válaszolta: „A menny ott 
van, ahol Jézus Krisztus, és hamarosan 
én is Őhozzá megyek.” A Patmosz ki-
adó által megjelentetett Ahol én vagyok 
című könyvében Billy Graham leírta 
mindazt, amit a Szentírásból megis-
merhetünk az örökkévalóságról. A hat-
vanhat könyv üzenetét az igazságról, 
a veszélyekről, a szeretetről, és a jövő 
bizonyosságáról. Graham könyvének 
mindegyik rövid fejezetében más és 
más oldalról emlékeztet bennünket arra, 
hogy döntenünk kell, hol akarjuk tölteni 
az örökkévalóságot: a mennyben vagy 
a pokolban. Akiben megvan a remény-
ség Jézus Krisztus iránt, annak nem kell 
tartania az örökkévalóságtól, mert Ő 
megígérte: „Ismét eljövök és magamhoz 
veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti 
is ott legyetek” (János ev. 14,3).

                              Horváth Ferenc

NEWS FROM  
RUTH WRIGHT

A sweet young woman from Asia 
named Ju came for two months to visit 
her Asian friend Chen living in Virginia. 
Chen, a Christian, brought Ju to ESL 
and Bible Class. At one point she asked 
to meet with me alone because she had 
a lot of questions. Seeds were planted. I 
emailed Ju the day she left and her reply 
reads, “I'm so glad to receive your ema-
il. By the way I am already home and 
my parents picked me up at the airport. 
Leaving and returning always makes a 
mixed feeling but I was so excited to see 
my parents. Please keep in touch - how I 
wish to share my life with you and I need 
your guidance on the way to learn Bible 
and live.”

I am reminded of the account at the 
beginning of the Gospel of John where 
John and Andrew were following 
Jesus, then Simon, Philip and Nathaniel 
responded. Do you recall the words? 
“We have found the Messiah.” “Each 
one reach one” is a good plan.

Thinking about the past months, my 
mind often focuses on the Bible Class I 
teach each Thursday to any ESL student 
who is interested. There was a large 
turnout on the first day, but only three 
became the faithful ones each week. 
My last letter mentioned Chunhua who 
came to know the Lord lately. She also 
continued in Bible study with me all 
summer and now she will be baptized 
when her mom Biyu arrives from Asia. 
I can only imagine how happy her 

mom must be knowing her daughter 
is walking with the Lord. Chunhua 
prepared her testimony which she will 
read on that day.

Another woman from South America 
came to ESL and Bible class a few times 
last year, but then we never saw her 
again. This fall she came again and the 
first thing she asked was, “Are you still 
teaching Bible?” She too has come all 
the time to Bible study and I can see the 
hunger in her heart to know more.

So this is my mission - to come along 
side of those God has purposely put in my 
pathway and help them to know Him.

My journey over many years has 
taken me to s. Is there any difference 
ministering to many cultures? All are 
awakened to His love for them.

Every day is a day of Thanksgiving 
and a celebration of Christmas because 
He came, grew up, died, rose again and 
now lives to make intercession for us 
until He comes again. Praise the Lord.

     Ruth Wright missionary, Pioneers  

BILLY GRAHAM KöNYVEI 
MAGYARUL

Békesség Istennel, 222 oldal, 1985. 
Magyarországi Szabadegyházak Taná-
csa

A Szentlélek, 226 oldal, Magyaror-
szági Baptista Egyház, 1985.

Közelgő lódobogás, 334 oldal, 1988. 
Baptista Kiadó 

hogyan születhetünk újonnan? 190 
oldal, Baptista Kiadó 

Szemeimet a hegyekre emelem - 
áhítatos könyv, 386 oldal, Baptista Ki-
adó, 1989.

Angyalok, Hungalibri, 1994.
Válaszok az élet kérdéseire, 341 ol-

dal, 1998. MBE Misszióbizottsága
Karácsonyi történetek, 239 oldal, 

2001. Opus Kiadó, Pécs
A lelkész és az elnökök, 550 oldal, 

2008. Új Spirit Kiadó
Viharjelzés, 322 oldal, 2011. Immá-

nuel Kiadó
A boldogság titka, 176 oldal, 2012. 

Harmat Kiadó
Hazafelé, 173 oldal, 2012. Immánuel 

Kiadó
Élet Krisztusban, 2012. reménység 

Fesztivál Magyarország Alapítvány
Üdvösség: a reménységem alapja, 

215 oldal, 2014. Patmosz Kiadó
Ahol én vagyok, 272 oldal, 2016. Új 

Spirit Kiadó
       Összegyűjtötte: szlovák ági

unique ministry. This Church provides 
for some the last opportunity that they 
will have in this lifetime to receive Jesus 
Christ as their personal Saviour before 
the sun sets on their life. For others it 
provides for ministry opportunities 
as we minister to folks in this special 
congregation.

                            Pastor Weddell
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2018. április

lapunk ügyeit is.  Azt gondolom, hogy 
missziómunkánk előrehalad – még ak-
kor is, ha néhol nehézségekkel is kell 
szembenéznünk. Örömeinkért hálát 
tudtunk adni, és gondjainkért könyörög-
tünk – s ezt a továbbiakban gyülekeze-
teinkben és otthonainkban is folytassuk, 
mégpedig állhatatosan!

Előretekintve olyan alkalmakról be-
szélhettünk, mint az ifjúsági találkozók 
(Detroit, majd New York, s talán majd 
Venice FL és Chicagó), imaházmegnyi-
tó (Torontó, június 2-3), céladakozások 
(Torontó, Délvidék), Családi üdülés, a 
jubileumi közgyűléshez kapcsolódva 
(ráma, július 2-8), gyermek és ifjúsági 
tábor (ráma, július 9-15), lelkipásztori, 
női és férfi csendesnapok. 

A MABAVISZ munkájáról, a leg-
utóbbi és az előttünk álló alkalmakról 
is szót váltottunk. Örülök annak, hogy 
régi javaslatunk ebben az évben cél-
jához is érkezik, amennyiben a három 
kis-szövetség mindegyikében segítünk 
megrendezni egy-egy Mabavisz gyű-
lést – a harmadikat Kárpátalján, most 
májusban.  

Pénzügyeink áttekintése során ta-
pasztalhattuk, hogy Balla testvér alapos 
munkát végzett az elmúlt év során is, és 
a point personokkal együtt jó döntéseket 
hoztak, így szövetségünk anyagi helyze-
te továbbra is lehetővé teszi, hogy misz-
sziónkat az utóbbi években gyakorolt 
mérték szerint végezhessük. Köszönöm, 
hogy a gyülekezetek képviselői szava-
zataikkal felelősségteljesen döntöttek a 
költségvetés minden tételével kapcsolat-
ban. 

Jó reménységgel nézek, s nézhetünk 
előre, hiszen a magunk igyekezetén túl, 

A SZIKLA áLL
Van egy kérdés, bennem néha megszólal,
Szívem mélyét tölti aggodalommal
Meg vagyok-e mentve, örök életre?
Mit mond erről Isten örök igéje?

Ref. A szikla áll, a szikla áll!
Bár hited inoghat, ez a szikla áll,
Csak Rajta állj, és Ő megáll!
Krisztus ez a szikla, szilárdan áll.

Elvonulnak magam előtt bűneim,
Édent zárva látják lelki szemeim,
Kétségek közt lelkem emellett kiáll:
Hitem bár inoghat, ez a Szikla áll.

Ref.
Vihar tombol, halványul minden remény,
Kísértések között veszve vagyok én!
Szívem mégis bízva emellett kiáll:
Hitem bár inoghat, ez a Szikla áll.

Ref.
Edmund s. Lorenz (1854-1942) 1903

(Ford. Williams Alexanderné, sz. 
Kmethy Anikó) 2018

http://www.hymntime.com/tch/non/hu/
asziklal.htm 

ÉVKÖZI  GyűLÉS
folytatás az 1. oldalról

sőt azt megelőzve az értünk halt és feltá-
madott Jézus Krisztus jár előttünk. 

                   Herjeczki Géza elelnök,
 a MJB vezetője 

Videókonferencia, screenshot, balról:
Balla Zsigmond, Novák József lp., 

Tagai István (Alhambra); Herjeczki 
Géza (a biz. vezetője), Herjeczki Éva 
(Nőszövetség), Szabó István (Chicagó), 
Marosi Béla, Kulcsár Sándor lp., Boda 
Tibor (Cleveland); Huli Sándor lp., 
Mikó Tibor, Fűr Béla (Detroit); Ger-
gely István (eknök); Szabó József, Kul-
csár Frank (New York), Balla Sándor 
(Tábor), Csercsa Tamás, Bákai István, 
Püsök Dániel lp. (Torontó).

SZÖVETSÉGÜNK 
GyÜLEKEZETEINEK

CÍMjEGyZÉKE

ALHAMBRA (Los Angeles), CA
2216 S. Fremont Avenue,
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor: Novák József

CHICAGO, ILLINOIS
5757 West Windsor Ave.,
Chicago, IL 60630
Lelkipásztor: 

CELEVAND, OHIO (Bethania)
4124 Stickney Avenue,
Cleveland, OH  44109
Lelkipásztor: Kulcsár Sándor

DETROIT, MICHIGAN
1362 Chandler,
Lincoln Park, MI 48146
Lelkipásztor: Huli Sándor

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

PALM BAY, FLOrIDA
2810 Fordham road NE,
Palm Bay, FL  32905
Rev. James Waddell (angolul)

TORONTO, CANADA
7379 Islington Ave.
Woodbridge, Ont, L4L 1W2
Lelkipásztor: Püsök Dániel

MELBOURNE, AUSZTrALIA
Első Magyar Baptista Gyülekezet
130 railway Pde.
Noble Park, VIC. 3174
Lelkipásztor: Horváth Ferenc

További gyülekezetek,
némi együttműködéssel:

KELOWNA, BC. Canada
Magyar Keresztyén Misszió
Kelowna, BC
Lelkipásztor: Dr. Vass Gergely

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

VENICE, FLORIDA
Nyitott Biblia Gyülekezet
165 N Jackson rd. Venice FL 34292
Lelkipásztor: Kulcsár Attila
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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IMáDKOZZUNK 
EGyMáSÉRT

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

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

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, 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.

tunk, bátorítunk, erősítünk, segítünk, 
békét teremtünk?

- vannak-e olyan személyek, szolgá-
lati területek, megalázkodási formák, 
amelyek idegenek, nem kívánatosak 
számunkra?

- különbnek tartjuk-e magunkat má-
soknál, és merjük-e ezt megfogalmazni?

- meg tudunk-e bocsátani és szeretni, 
ha valaki rosszat tett velünk?

- van-e szükség tisztulásra kapcsola-
tainkban? (családi, házastársi, szülő-
gyermeki, gyülekezeti, munkatársi stb), 
akarunk-e, készek vagyunk-e többet 
szolgálni egymásnak szeretettel, együtt-
érzéssel?

A megtisztulási vágyat ébresztő kér-
déseken gondolkodjunk el, elmélked-
jünk, hiányosságainkat vigyük bűnbá-
nattal Isten elé, és az Úr Jézus vérében 
megtisztulva folytassuk utunkat, életün-
ket.

A cím alatt idézett igehelyet többször 
is olvassuk el, és testvéri szívből kívá-
nom, hogy üzenete szentelje meg életün-
ket. (lásd: jobb alsó sarok)

A szükség szerint ismétlődő nagyta-
karításra, megtisztulásra buzdítson ben-
nünket egész életünkön át a következő 
igei útmutatás:

"Szeretteim most Isten gyermekei va-
gyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha 
nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk 
Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint 
van. És akiben megvan ez a reménység 
iránta, az mind MEGTISZTÍTJA ÖNMA-
GÁT, AMIKÉPPEN Ő IS TISZTA." (1Já-
nos 3:2)       

                        Fazekas Erzsébet

TÉGY RENDET!
"Kötélből korbácsot csinált"  (Jn 2:15)

Elkelne bennem is Uram
egy alapos nagytakarítás.
Szívemben és gondolataim közt
sokminden meglapult,
s Te nem fontál korbácsot,
nem tettél rendet bennem.
Vagy ostort csak abban a
szívben fonsz, ahol
igazán otthon lehetsz?
(Az ajtót nem töröd ránk!)
Jöjj hát:
az életem Tiéd,
uralkodj benne újra;
s ha Te is úgy gondolod:
tégy szép, szent rendet ott!

                        Herjeczki Géza

Tavaszi  nagytakarítás 
1jános 1: 5-10

A nőtestvéreknek nem ismeretlen ez 
az évenként ismétlődő feladat. Fárad-
sággal jár, gondosságot, oda-figyelést 
igényel, de elégedettséget és főként tisz-
taságot, rendet hagy maga után. Egy eh-
hez hasonlítható, de következményeiben 
sokkal értékesebb lelki "tavaszi nagy-
takarításra", tisztulásra, megújulásra 
szeretnék vágyat ébreszteni, buzdítani. 
Ez kihagyhatatlan útja a lelki növeke-
désnek és szent életre elhívó mennyei 
Atyánk előtti kedvességnek.

"Megújuljatok pedig a ti elméteknek 
lelke szerint, és felöltözzétek amaz új 
embert, amely Isten szerint teremtetett 
igazságban és valóságos szentségben." 
(Ef 4:23-24)

Induljunk hát erre a feladatra őszinte 
vággyal, igyekezettel és ezzel az imád-
sággal: "Vizsgálj meg engem, óh Isten, 
és ismerd meg szívemet. Próbálj meg en-
gem, és ismerd meg gondolataimat! És 
lásd meg ha van-e nálam a gonoszság-
nak valamilyen útja? És vezérelj engem 
az örökkévalóság útján." (Zsolt 139:23-
24)

A következő kérdések segítsenek az 
önvizsgálatban és a lelki nagytakarítás-
ban: 

- vannak-e olyan dolgok, területek az 
életünkben, amelyekre nagyobb szomjú-
ságot érezünk, mint az Urral való közös-
ségre?

- a lelki növekedésre gondolunk-e any-
nyit, mint a földi előrehaladásunkra?

- mennyi időt fordítunk Biblia olva-
sásra, önvizsgálatra, imádkozásra, áhí-
tatra és mennyit tv-re, komputer prog-
ramokra, telefon üzenetekre, barátokra, 
társaságra, külsőnkre?

- csak magunkkal vagyunk elfoglalva, 
vagy érdekel mások nyomorúsága, baja, 
fájdalma is? 

- a napi csendességünkből viszünk-e 
magunkkal egy-egy ránknézve kötelező 
igeverset, amikor elindulunk aznapi te-
endőink végzésére?

- az istentiszteleti alkalmakon milyen 
hiábavaló gondolatok foglalják el az 
Urral való őszinte közösség vágyának, 
önvizsgálatnak, bűnbánatnak a helyét?

- ég-e bennünk a vágy Istent imádó, 
neki többet szolgáló, mások megmen-
téséért fáradozó életre, vagy emberek 
dicséretére, elismerésére pályázunk a 
szolgálatunkkal kapcsolatban is?

- kritizálunk, elítélünk másokat, vagy 
jóindulattal, szóval, tettekkel támoga-

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)
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REMÉNYSÉG  VAGY  
FÉLELEM

"A reménynek nem a reménytelenség 
az igazi ellentettje, hanem a félelem. Hi-
szen a félelem az, ami kioltja a reményt, 
a félelem uralkodik abban a szívben, 
amelyik nem tud remélni. A sebzett em-
ber attól fél, hogy sebei megismétlőd-
nek. A félelmünkön kell úrrá lennünk, 
ha tovább akarunk lépkedni az úton. 
Sebeink olyannyira képesek torzítani lá-
tásunkat, hogy megkötözhet bennünket 
a félelem. Félelem attól, hogy mi lesz, ha 
csalódunk a párkapcsolatban. Félelem 
attól, hogy ha megházasodom, elmúlik 
a szerelem. Félelem attól, hogy nem tu-
dom megállni a helyem, hogy elveszí-
tem a munkám. Félelem, hogy ki tud-
juk-e fizetni a hitelünket. Hogy sikeres 
lesz-e a befektetésünk. Félelem, hogy 
tudok-e jó apa vagy anya lenni, tudok-e 
szabadulni a szüleim mintájától. Féle-
lem, hogy túléli-e a házasságunk a gye-
rekeink kamaszkorát. Hogy találnak-e a 
gyerekeink szerető társat. Hogy mi lesz, 
ha a szüleink idősek lesznek. Bensőnket 
megannyi kérdés és félelem szövi be. S 
életünk bármelyik szakaszáról vagy te-
rületéről gondolkozunk, ha mindent mé-
lyen megvizsgálnánk, csak kapkodnánk 
levegő után, mert emberileg felfoghatat-
lan a bizonytalanságok tömkelege, ame-
lyek leterhelhetnek. 

A félelem döntésre kényszerít minket: 
bizakodunk és cselekszünk - vagy át-
adjuk magunkat félelmeinknek? Az az 
ember is dönt, aki nem lép. A félelem 
mellett dönt. 

A bátorság nem a félelem hiánya, ha-
nem egy döntés, hogy van valami, ami 
fontosabb, mint a félelmem. Miközben 
hinni szeretnénk valami jó kibontakozá-
sában, találkozunk a saját félelmeinkkel 
is, A félelmek néha valósak, néha azon-
ban valós emlékből épített túlzott fantá-
ziák. 

A félelemből csak úgy juthatok el a re-
ményhez, ha az élet mellett döntök. Nincs 
más út. A félelem bebörtönöz, megbé-
nít, kimerít. Milyen sokan vannak, akik 
azért fordulnak lelkigondozóhoz, mert 
kimerültek a hosszan tartó rettegés-
ben. A félelem feszültté tesz, ingerültté, 
robbanékonnyá, és depresszióba visz. 
A remény azonban belső szabadságot 
munkál. Szabadságot, mert függetlenít 
a látszólagos valóságtól, a saját elméle-
teinktől, a körülményeinktől. Miközben 
ellazít, erőt is ad, és egy aktív élet felé, a 
fejlődés felé mozdít." 

Tapolyai Emőke: Harmóniában  
múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel.  

Harmat Kiadó, 2017

KÜLÖNÖS IMáDSáG
Egy angol lelkipásztor így szólt egy 

este a sekrestyéséhez.
- Észrevette már azt a rongyos öre-

gembert, aki minden délben bemegy 
a templomba, de rögtön ki is jön? A 
parókia ablakából szoktam figyelni. 
Őszintén szólva, kicsit nyugtalanít a do-
log, hiszen a templomban értékes tárg-
yak is vannak. Próbálja meg kikérdezni, 
kicsoda, micsoda.

Másnap a sekrestyés megvárja a láto-
gatót, és megkérdi tőle:

- Mondja, barátom, miért jár ide nap 
mint nap délben?

- Imádkozni jövök - feleli nyugodtan 
az öreg ember.

- Ugyan! Hiszen nem is tölt el annyi 
időt a templomban, amennyi alatt el 
lehetne mondani akár egy Miatyánk-ot! 
Éppen csak elmegy az oltárig és már ki 
is jön. Megfigyeltem.

- Igen - válaszolja a szegény öreg -, de 
én nem tudok hosszan imádkozni. Ezért 
minden délben eljövök, és csak annyit 
mondok Neki: Jézus, én vagyok itt, Si-
mon! Tudom, rövid ez az imádság, de 
úgy érzem, Ő meghallgat engem.

Nem sokkal ezután az öreg Simont el-
gázolta egy autó, és kórházba került.

- Hogy lehet az, hogy maga mindig 
ilyen boldog, miközben súlyos sérülései 
vannak- faggatja egy ápolónő.

- Hm, tudja, a látogatóm miatt - feleli 
az öreg.

- Látogatója?! - lepődik meg a nővér 
- Még nem láttam magánál látogatót 
soha! Mikor szokott jönni?

- Minden délben - felelte az öreg. 
- Megáll ott az ágyam végében, és azt 
mondja: Simon, én vagyok itt, Jézus.

Forrás: Csendes Percek Istennel, 
 Virtuális Kávézó Nőknek (FB)

Bibliai találós kérdések
  1. Hány évig élt Éva?
  2. Volt-e Eszter királynénak  
      gyermeke?
  3. ábrahámnak hány felesége volt?
  4. Mi volt az a Nékhustan?
  5. Sámuel prófétának ki volt az  
      elsőszülött fia?
  6. Pál apostolnak volt-e testvére?
  7. Találkozott-e Pál apostol Péter  
      apostollal?
  8. Utazott-e Pál apostol lovon?
  9. Honnan tudjuk, hogy Lukács  
      evangélista orvos volt?
10. Hol volt kikövezve az udvar?
11. Énekelt-e Jézus?
12. Írt-e Jézus?
13. Olvasott-e Jézus?
14. Járt-e télen templomba Jézus?
15. Hány testvére volt Jézusnak?

           Összeállította: Lizik Zoltán lp.
A megfejtéseket a következő számban 

fogjuk közölni. 

"Csak légy erős és igen bátor, hogy 
vigyázz, és mindent ama törvény szerint 
cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám 
szabott eléd. Se jobbra, se balra ne hajolj 
el attól, hogy eredményes legyél, bármer-
re jársz! El ne távozzék e törvény könyve 
a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és 
nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cse-
lekedj, ahogy abban meg van írva, mert 
akkor leszel eredményes az utaidon, és 
akkor boldogulsz."  (Józsué 1,7-8)


